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KRISLAI
Važiuotų, bet negali.
Smūgis apyžninkams.
Karas iki galo.
Pasikeitė rolės.

Rašo A. Bimba

Pastebėjau, kad lietuviu 
pronaciška spauda (“Drau
gas”, “Keleivis,” “Naujienos”, 
“Vienybė”) barasi ant pažan
giųjų lietuvių, kam jie taip 
griežtai stoja už davimą pa
galbos Sovietų Sąjungai ir An
glijai prieš hitlerinę Vokieti-
ją. Jau net pasigirdo toks šū
kis: Jei taip norite gelbėti 
Sovietams, tai važiuokite ten 
ir kariaukite!

Betgi tie nacių pastumdė
liai puikiai žino, kad dabar 
nuvažiuoti negalima. Iš Ame
rikos nuvažiuoja Sovietų Są- 
jungon tiktai laikraščių kores
pondentai ir valdžios atstovai.

Nėra jokios abejonės, kad 
jeigu būtų galima, jeigu Ame
rikos valdžia leistų čionai or
ganizuoti savanorių būrius ir 
važiuoti padėt nacius mušti, 
atsirastų tūkstančiai ir tūks
tančiai norinčių važiuoti. To
kių atsirastų ir tarpe lietuvių.

Argi neįrodė Ispanijos liau
dies kova, kad amerikiečiai 
nėra jokie bailiai ? Argi nebu
vo tokių lietuvių jaunuolių, 
kurie savanoriai važiavo ir 
padėjo Ispanijos kovotojams 
mušti fašistus?

/Jungtinių Valstijų Atstovų 
Butas priėmė Roosevelto pa
darytą pasiūlymą paskirti dar 
šešius bilionus dolerių teiki
mui pagalbos Anglijai ir So
vietų Sąjungai. Buvo nacių ša
lininkų. kurie buvo padavę 
pataisymą, kad iš šių pinigų 
nebūtų teikiama pagalba So
vietų Sąjungai.

Bet kaip mizerna mažuma 
tokių sutvėrimų pasirodė. Už 
Roosevelto pasiūlymą baisaVo 
328 reprezentantai, o už pa
taisymą tiktai 67!

Šis Atstovų Buto žygis už
davė smūgį nacių apyznin- 
kams, t pataikūnams * ir agen
tams.

Manoma, jog Senatas pasi
elgs panašiai. Juo greičiau, 
tuo geriau.

Kitas Roosevelto žygis turė
tų būti panaikinimas “Neut
rality Act.” Jeigu jis energin
gai veiktų, veikiausiai laimėtų 
Kongreso didžiumą. Kol kas 
jis tereikalauja iš Kongreso 
pakeisti tą aktą ant tiek, kad 
būtų leidžiama apginkluoti 
Amerikos tavorinius laivus ir 
jais gabenti Anglijai ir Sovie
tams pagalbą.

Amerikinėje spaudoje pla
čiai diskusuojamas klausimas, 
kas būtų, jeigu pagaliau na
ciams pavyktų užgrobti ir 
Maskvą? čia irgi tuojau išlen
da naciškos propagandos yla 
iš maišo.

Labai gudriai kai kuriuose 
laikraščiuose vedama Ameri
kos žmonių gąsdinimo pro
paganda. Girdi, tokiam atsiti
kime Sovietų Sąjunga pasi
duotų ir padarytų taiką su 
Hitleriu.

O tikslai tokios propagan
dos yra pakenkti davimui Am
erikos pagalbos Sovietų Są
jungai. Tai puikiausias pasi- 
tarnavimas Hitleriui.

Sovietų Sąjunga kariaus 
iki galo, iki Hitleris bus su
triuškintas ir nacių gaujos 
bus išgrūstos iš Sovietų že
mės ir visos Europos. Jeigu 
ir ištiktų didžiausia nelaimė 
ir prisieitų Raudonajai Armi
jai pasitraukti už Maskvos ir 
Leningrado, vis tiek nebūtų 
jokios kapituliacijos.

šis karas yra karas iki galo. 
Arba hitlerizmui bus galas, 
arba jis užviešpataus visam 
pasaulyje.

Kaip greitai ir kaip griežtai 
pasikeitė unijų lyderių rolės. 
Patsai gyvenimas jas pakeitė.

(Tąsa ant 5-to pusi.)
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Keli Desetkai Tūkstančių 
Anglų Atvykę į Sovietų 
Prieplauką Archangelską

Japonai Sutraukę 32 
Divizijas Kariuome
nės į Sibiro Pasienį
Changsha, Chinija. — Ja

ponai subūrė 32 divizijas 
savo armijos į pasienį So
vietų Sibiro, kaip teigia 
chinų komandiėrius gen. 
Hsueh Yueh. Japonija pas
kutiniu laiku tik neva veda 
ofensyvas prieš Chinija, bet 
tikrumoj japonai tomis 
ofensyvomis stengiasi pri- 
dengt savo karo planus at
kreiptus prieš Sovietų Sibi-

Naciai Užėmė Brians- 
ką, bet Prarado 12,000

Karių ir 205 Tankus
Maskva, spal. 13. — “Rau

donoji žvagždė,” Sovietų 
kariuomenės laikraštis, ra
šo, jog vokiečiai, naudoda
mi daug daugiau jėgų, kai 
kuriose fronto dalyse įsi
kirto į sovietines apsigyni
mo linijas, bet už tai už
mokėjo labai brangią kainą, 
prarasdami didelį skaičių 
savo kariuomenės ir maši
nų.

Sovietų kariuomenė pasi
traukė iš Briansko, geležin
kelių centro, stovinčio už 
210 mylių į pietų vakarus 
nuo Maskvos, bet dabar 
Raudonoji Armija iš naujų 
pozicijų įnirtusiai kontr-at- 
akuoja nacius.

Vakar vokiečiai centrali- 
niam fronte prarado 12,000 
kareivių ir oficięrių, 205 
tankus, 300 trokų pilnų ka
riuomenės ir karinių me
džiagų, 62 kanuoles ir daug 
kitų ginklų. ■’

Sovietų kariuomenė su 
(Tąsa ant 5-to pusi.)

Naciam, Girdi, Telieka 
100 Mylių į Maskvą
Berlin. — Naciai sako, 

kad jie ne tik užėmė Brian- 
ską ir Viazmą, bet jau toli 
palike tuos miestus užpaka
lyje, bežygiuodami pirmyn 
linkui Maskvos. Vokiečiai 
vedą ofensyvą 750 mylių 
frontu.

Anot nacių, sovietinė. ka
riuomenė apsupta srityse 
Briansko ir Via?mos despe
ratiškai stengiasi ištrūkti, 
bet vokiečiai jau paėmę ne
laisvėn 200,000 apsuptųjų ir 
vis daugiau jų paimą.

VOKIEČIAI SAKOSI ESĄ 
Už 100 MYLIŲ NUO 

MASKVOS
Spal. 13 d. naciai skelbė, 

kad pirmosios mechanizuo
tos jų eilės pasiekę Gžatską, 
98 mylios į vakarus nuo 
Maskvos, ir Kalugą, apie 
100 mylių nuo Maskvos.

Oras. — Antradienį kiek 
apsiniaukę, nešalta.

rą, sako gen. Hsueh Yueh. 
Jis ragina Angliją, Jungti
nes Valstijas ir Sovietus 
tuojau suderint savo jėgas 
ir prisiruošt veiksmam 
prieš Japoniją.

SIMLA, Indija. — Prane
šama, jog Anglija mobili
zuoja apie milioną indusų 
armijos gint Sovietinį Kau
kazą nuo vokiečių, jeigu jie 
pasiektų jį.

Hitleris Gali Laimėt
Mūšius bet Prakiš Ka

rą, ™ Sako Lozovskis
Maskva. — Hitleris gali 

dar pažengti pirmyn prieš 
Sovietus ir “laimėt šimtą 
atskirų mūšių,” įtempda
mas visas savo jėgas, bet 
jis pralaimės karą, — už- 
rėiškŽ S. A. llozoV^kis, So
vietų užsienių reikalų vice- 
komisaras. “Jokie vietiniai 
pasisekimai nenuramins Vo
kietijos žmonių,” sako Lo
zovskis, o Hitleris per savo 
naująją ofensyvą dar nelai
mėjo nieko tikrai didelio:

“Už kiekvieną jardą pir
myn Hitleris’ užmoka šim
tais vokiečių gyvybių. Ir 
pas įsivaizdavimas, būk 
naujoji jo ofensyvą sukriu- 
šins Sovietus, tai yra kvai
la svajonė.”

Norėdamas apramint Vo
kietijos gyventojus, pats 
Hitleris paskleidė ir pasaką, 
būk Sovietai pradėję kalbė
tis su naciais apie karo pa
liaubas (pertaiką), kaip nu
rodė Lozovskis.

Leningrado Gynėjai 
Atakuoja Vokiečius

Berlin, spal. 13. — Naciai 
teigia, kad Leningrado fron
te raudonarmiečiai daro 
smarkias atakas, bet, girdi, 
vokiečiai atmušą tas atakas 
ir nukovę dar 7,000 Lenin
grado gynėjų.

_________ ________ 4-

UŽBAIGTAS AR NEUŽ
BAIGTAS AZOVO

MŪŠIS?
Berlin, spal. 13. — Vokie

čiai skelbia, kad jie ir ru
munai ' jau užbaigę mūšį 
prieš maršalo Budionnio 
kariuomenę į šiaurius nuo 
Azovo Jūros ir suėmę dar 
1,000 raudonarmiečių.

Oficialis vokiečių prane
šimas sako, kad Sovietai 
dar galėtų išstatyti savo at
sarginės kariuomenės šioj 
fronto daly j, bet, esą, jie 
praradę daugumą savo pa
būklų, todėl naciai juos nu- 
gajėsią, ir eisią pirmyn į 
Doneco pramonės sritį.

Stockholm, Švedija, spaliu 
13.— Naciškas švedų laikraštis 
“Aftonbladet” praneša iš Hel
sinkio, jog “žinovai” supranta, 
kad Anglija atsiuntė korpusą 
savo kariuomenes į ArcUan- 

. , Z . _ .gelską, sovietinėje šiaurėje. 
Sako, jog “keli desetkai tūksANfflU MINISTERIS BEAVERBROOK ’ŽADA SOVIETAM 30,000 ORLAIVIU
GIRIA STALINĄ, SOVIETŲ LAKŪNUS, ORLAIVIUS, 

MECHANIKUS IR KAREIVIUS
London. — Anglijos mi- 

nisteris lordas Beaverbrook 
radijo kalboje prižadėjo, 
kad Jungtinės Valstijos ir 
Anglija pristatys Sovietų 
Sąjungai “visus” tankus ir 
orlaivius, kurių Sovietai 
prašė laike konferencijos 
Maskvoj tarp Anglijos ir 
Amerikos, pasiuntinių ir So
vietų vadų, rr- Lordas Bea
verbrook buvo anglų pa
siuntinybės galva toj konfe
rencijoj.

Dabąr kalbėdamas, jis tei
gė, jog reikės pristatyti So
vietam 30,000 įankų, kad 
Raudonoji Armija galėtų 
ateinantį pavasarį atakuoti 
vokiečius su reikiamų dau
giu pabūklų. Lordas Bea
verbrook sakė, jog naciai 
dabar vartoja 14,000 tankų, 
besistengdami prakirst sau

APSTABDYTI NACIAI CEN- 
TRALINIAME FRONTE

Maskva, spal. 13. — Pa
stiprinta Sovietų kariuome
nė centraliniame fronte ap- 
stabdė nacių briovimąsi pir
myn; tik kai kur vokiečiai, 
su pagalba parašiutistų, 
šiek tiek pasivarė toliau į 
rytus.

Sovietų orlaiviai per pas
kutines 7 dienas centrali
niame fronte sunaikino 96 
vokiečių orlaivius, 205 tan
kus ir 605 trokus, nutildė 14 
baterijų lauko kanuolių, su
daužė 54 priešlėktuvines ka
nuoles ir 101-ną lizdą kul- 
kasvaidžių ir apkasinių pa
trankų.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
• —----r----------------------------------------------------- j

MASKVA, spal. 13. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 
išleido sekamą pranešimą:

Mūsų kariuomenė spal. 12 čL ištisu frontu vedė mūšius 
prieš priešą. Ypatingai žiaurios kautynės buvo linkmėse 
Briansko ir Viazmos.

Po daugelio dienų atkaklių kautynių, mūsų kariuome
nė apleido Brianską.

Spal. 10 d. buvo sunaikinta 27 vokiečių orlaiviai. Mes 
netekome 14 lėktuvų. Keturi. vokiečių orlaiviai buvo'nu
kirsti žemyn arti Maskvos spal. 11 d. ir dvylika jų orlai
vių — spal. 12 d.

MASKVA, spal. 12. — šiandieninis pranešimas Sovie
tų Žinių Biuro sako:

Mūsų kariuomenė vienoje dalyje centralinio fronto su
stabdė smarkias atakas didelių priešo jėgų ir padarė jiem 

(Tąsa ant penkto pusi.)

tančių anglų kareivių ten lai
vais atgabenta ir krantan iš
kelta.”

Šeštadienio pranešimai tei
gė, kad anglai turį stiprias oro 
jėgas Murmanske, sovietinia
me prieplaukos mieste, į va
karus nuo Archangelsko.

kelią į Maskvą. Be to, jie 
turį dar 16,000 tankų.

Beaverbrook p a r e i škė: 
“Stalinas turi būt parem
tas” gana dideliu skaičium 
tankų ir orlaivių net tokia
me atsitikime, jeigu -anglai 
laivais gabendami juos So
vietams, negalėtų net gana 
maisto parsivežti. Jis pra
nešė, kad jau parūpinta So
vietams'pilnas skaičius tų 
orlaivių ir tankų, kurie bu
vo prižadėti šiam mėnesiui.

Beaverbrookas sakė apie 
Sovietų lakūnus, kad jie yra 
“vieni iš pačių geriausių pa
saulyje, ir jų orlaiviniai me
chanikai iš visų atžvilgių 
yra tokie geri, kaip ir An
glijos ir Jungtinių Valsti
jų.”

Lordas Beaverbrook kal-
(Tąsa ant 5-to pusi.)

GAISRAS SUNAIKINO
DAUG KARO MEDŽIAGŲ

Fall River, Mass. — Gais
ras sunaikino šešis pastatus 
Firestone Gumos kompanijos 
ir didelį daugį medžiagų rei
kalingų šalies gynimui. Pasida
rė 12 milionų dolerių nuosto
lių. 2,000 darbininkų liko be 
darbo. Dabar tyrinėjama gais
ro priežastis.

Vokiečiai Nuskandinę dar 
8 Anglu Laivus

Berlin. — Vokiečių ko
manda teigia, kad jų orlai
viai ir submarinai Atlanto 
Vandenynė nuskandinę dar 
aštuonis prekinius anglų 
laivus, viso 35,000 tonų įtal
pos.

Anglai Griežčiau Rei
kalauja Siųst Armijų 

Prieš Hitlerį
London, spal. 13. — An

glijos žmonės per masinius 
susirinkimus, laiškus ir te
legramas vis smarkiau ir 
plačiau reikalauja, kad an-1 
glų valdžia perkeltų savo 
armiją į Europos sausumą 
karui prieš Vokietiją.

Ministeris Mikčioja.
Anglų ministeris be port

felio, Arthur Greenwood 
per radiją kalbėjo apie pa-1 
ramą Sovietam; po to spau

Times Pasaka, kaip Na
ciai Išgavę, Ką Roose- 

veltas Rašė Stalinui
Maskva. — Oficialė So

vietų žinių agentūra Tass 
užginčija New Yorko Ti- 
meso pranešimą, būk Sovie
tai per radiją paskelbę Rau
donajai Armijai laišką* ku
rį prez. Rooseveltas per sa
vo pasiuntinį Harrimaną 
perdavė Stalinui. Pasak N. 
Y. Times, tai šiuo būdu vo
kiečiai nusikopijavę tą laiš
ką, išsivertę savo kalbon.ir 
paskelbę pasauliui.

Tass sako, jog ši N. Y. 
Times istorija yra “grynas 
išmislas ir klasta nuo pra
džios iki pabaigos.”

Naciai, vokiškai paskelb
dami Roosevelto laišką, su- 
fušeriavo pirmuosius įr pas
kutinius jo žodžius.

VYRIAUSIAS TEISMAS 
SPRĘS, AR KOMUNISTAS 

GALI TAPTI PILIEČIU
Washington.---- Jungtinių

Valstijų Vyriausias Teismas 
turės, be kitų apeliacijos bylų, 
spręst ir vieną šitokią—ar at
eivis narys Amerikos Komu
nistų Partijos gali teisėtai gau
ti šios šalies pilietybės popie- 
ras.

Šią apeliaciją įteikė Wm.• 
Schneiderman, komunistų va
das vakarinėse valstijose, že
mesnis teismas atšaukė jo pi
lietybę todėl, kad Schneider
man priklausė Komunistų Par
tijai. Šis teismas tvirtino, kad 
Komunistų Partija, girdi, “sie
kia per prievartą nuverst 
Jungtinių Valstijų valdžią.”

NUSMERKE MIRT ŠEŠIS 
FRANCUOS OFICIERIUS
Vichy, Franci j a. — Ne

priklausomoj Francijos da- 
lyj teismai nusmerkė nužu
dyt šešis oficierius ir ko
munistą Jeaną Merotą kai
po veiklius priešus fašisti
nės francūzų valdžios ir na
cių.

Sitka, Alaska. — šeši A- 
merikos kariškiai čia liko 
užmušti per 43,000 svarų 
dinamito eksploziją laivyno 
lėktuvų stovykloje.

doje buvo paduota', kad jis 
'stojęs už Anglijos kariuo
menės siuntimą prieš vokie
čius, idant atliuosuot nacių 
'daromą spaudimą prieš So
vietus.

Paskui ministeris Green
wood viešai pareiškė, kad 
jis kalbėjęs tiktai apie gin
klų ir medžiaginę pagalbą 
Sovietam, bet niekuomet ne 
apie anglų armijos siunti
mą prieš Hitlerį.

Partizanai Leningrado 
Fronte Padarė Naciam 

Didžios Žalos
Maskva. — Vien tiktai 

vienoje dalyje Leningrado 
užfrontės partizanai (gue- 
rilos) užmušė vokiečių ge
nerolą ir 207 oficięrių, su
žeidė 10 oficięrių, nužudė 
2,659 nacių kareivius ir su
žeidė 105; užmušė viršinin
ką slaptosios vokiečių poli
cijos, sunaikino bei nužudė 
62 slaptosios policijos agen
tus, sučiupo 14 nacių ir pri
statė juos Rodanajai Armi
jai.

Be to, šie partizanai su
naikino 29 priešo orlaivius 
stovyklose, susprogdino 17 
tankų, sunaikino 17 šarvuo
tų automobilių, 8 motori
nius dviračius, 42 bakus ir 
trokus su gazolinu, 102 tro
kus amunicijos, 179 kitus 
trokus ir 44 automobilius, 
16-ką automobilių, kuriuo
se buvo kvatieros vokiečių 
oficięrių ir, 14 automobilių 
su reikmenimis; sudegino 8 
amunicijos sandėlius, išver
tė 13 traukinių iš vėžių ir 
vienoje didelėje geležinke
lių stotyje sulaikė praveži- 
mą nacių kariuomenės per 
ištisą savaitę.

ANGLAI MANO, KAD NACIAI 
NEPRIEIS MASKVOS

LONDON, spal. 13. -An- 
glų karininkai lemia, jog 
galimas daiktas, kad Sovie
tai sustabdys vokiečius už 
kokių 70 ar 80 mylių nuo 
Maskvos. Nes nacių mecha
niškos jėgos bus žymia da
limi išeikvotos ir jų kariuo
menė apsilpus dėl kenčiamų 
didelių nuostolių.

'Wi

KANADIEČIAI SMOGĖ 
NACIŲ LAIVAMS 

—
London. — Kanados or

laiviai bombomis sužeidė 
bei padegė kelis prekinius- 
kareivinius vokiečių laivus 
Šiaurinėje Jūroje. Kai kurie 
iš tu laivu laikomi sunaikin
tais.

Marchfield, Calif. — i 
bombiniu Amerikos ori; 
viu žuvo ir 5 lakūnai.
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Naciai Bijo Propagandos Lietuvoj
Chicagos kunigų “Draugas” (spalių 9 

d.) deda nuo savo korespondento (Hitle
rio apmokamo Ancevičiaus) kablegramą 
iš Berlyno, kurioje, tarp kitko, skaitome:

“Kiek toli bolševikų bėdiškumas ga
lima spręsti iš to, kad jau dabar Mas
kvos radio, pasinaudodamas buvusios 
‘Tarybų Lietuvos’ redaktoriais, kaipo 
ruporais (garsiakalbiais) drįsta kalbė
ti apie tautinę lietuvių kultūrą, klestė
jusią bolševikų okupacijos metu. Reik 
žinoti, kad faktinai bolševikai vykdė 
brutaliausi lietuvių kultūros naikini
mą, kurio viršūnė buvo jau pradėtas 
mūsų tautos gabenimas į Sibiro taigas.

“Dabar lietuviai Stalino pakalikai, 
kaip Vaitkus ir Šimkus, buvęs ‘Tarybų 
Lietuvos’ redaktorius, per Maskvos ra
dio Stalinui talkon šaukia Lietuvos 
jaunimą Gedimino, Vytauto, Keistučio 
ir kitų didžiųjų lietuvių vardu.”
“Draugas” talpina šitą kablegramą ir 

nė žodeliu nepastebi, jog tai yra Hitle
rio propaganda, jog lietuviai neprivalo ti
kėti šitiems Berlyno melams apie “bruta
liausi lietuvių kultūros naikinimą” Ta
rybų Lietuvoj. Vadinasi, “Draugas” pa- 

.deda naciams apgaudinėti ir nuodyti A- 
merikos lietuvius.

Vienas dalykas, tąčiah, šitoj kablegra- 
moje yra įdomus. Pasirodo, kad naciai 
bijo propagandos Lietuvoje. Jie žino, kad 
Lietuvos žmonės, kentėdami po nacių 
okupantų jungu, ištroškusiai laukia bal
so nuo savo draugų ir prietelių, kuriems 
pavyko pasitraukti iš Lietuvos prieš na
cių okupaciją.

Tas melas, kad “faktinai bolševikai 
vykdė brutaliausi lietuvių kultūros nai
kinimą” neapgaus Lietuvos žmonių. Juo- 
mi gal apgaus tik vieną kitą Amerikos 
lietuvį, kuris yra pronaciškos spaudos 
suvedžiotas ir nežinojo tikrosios padėties 
Tarybinėje Lietuvoje. Bet Lietuvos žmo
nės žino, kokia ta santvarka bu^o. Jie 
ten gyvena. Jie patys buvo Lietuvos 
viešpačiais ir lietuvių kultūros auklėto
jais. Jie žino, kad tik tada Lietuvoje gra
žiai sužydo ir pradėjo bujoti lietuvių 
kultūra, kada tapo įsteigta socialistinė 
santvarka. Mokyklų tinklas tuojau pra
siplėtė. Tuojau beraštija pradėjo nykti. 
Tuojau šimtai naujų kultūrinių įstaigų 
visur pridygo. Tuojau 75 tūkstančiai be
žemių ir mažažemių gavo žemės ir buvo 
pradėję atsistoti ant kojų ekonominiai. 
Tą puikiai žino ir atsimena Lietuvos 
liaudis.

New Yorko Mieste Politika 
Ir Rinkimai

Pereitą savaitę pasibaigė New Yorko 
mieste piliečių registravimasis rinki
mams. Kaip visuomet, taip šį sykį, be 
abejonės, nemažai piliečių nesuprato rin
kimų svarbos, neužsiregistravo ir nesi
naudojo pilietinėmis teisėmis. Aišku, jog 
tokių buvo ir lietuvių piliečių. Tai, ži
noma, jų nedovanotinas apsileidimas.

O New Yorko mieste ypač šiemet rin
kimai turi didžiausios reikšmės. Svar
biausi rinkimų klausimai ne tiek lokali
niai, kiek tautiniai ir tarptautiniai. Iš 
tikrųjų tėra vienas pamatinis klausi
mas: kova prieš Hitlerį ir hitlerizmą. 
Dabartinė miesto administracija, vado
vaujama LaGuardijos, pasirodė energin
giausia rėmėja prezidento Roose velto 
tarptautinės politikos, tai yra, kad viso
kia galima pagalba būtų duodama Sovie
tų Sąjungai ir Anglijai prieš hitlerinę 
Vokietiją. Šiuo pačiu svarbiausiu klausi
mu LaGuardijos administracija neparo
dė jokio svyravimo.

Bet, iš antros pusės, vėl pakelia galvą 
Tammany Hall partija* Taip New Yorko

mieste yra vadinama demokratų partija. 
Niekados pirmiau ji taip nesistengė atsi
griebti ir pagriebti vėl į savo korupcijin- 
gas rankas miesto valdžios aparatą. Ap
gavimui žmonių Tammany Hall pastatė 
kandidatu O’Dwyer, kuris yra išsirekla- 
mavęs kaipo “pažangietis.” Bet už Tam
many Hall gengės kandidatą stoja Ku 
Klūks Klanas, Krikščioniškas Frontas su 
visa coughliniečių šaika, ir visos naciš
kos ir anti-semitiškos organizacijos, žo
džiu sakant, už O’Dwyer stoja visos fa
šistinės spėkos.

Tuo tarpu už LaGuardijos kandidatū
rą pasisakė Amerikos Darbo Partija ir 
visos darbo unijos.

Tai šitaip yra susiglosčiusios spėkos 
šiuose rinkimuose šiame ■ didžiausiame 
Amerikos mieste.

Matydama tokią padėtį ir veikdama 
tautinės vienybės dvasioje, kaip pareiškė 
jos atstovai, Komunistų Partija ištraukė 
savo kandidatą į miesto majorus. Komu
nistai šiuose rinkimuose turės kandida
tus tiktai į Miesto Tarybą (City Coun
cil). Jų išrinkimui revoliucinė partija su
mobilizuosianti visas savo jėgas.

Ypatingai Brooklyne komunistams yra 
puikių prospektų šiemet išrinkti į City 
Council savo kandidatą Petei‘ V. Cac- 
chionę. Jo vardas yra labai žinomas 
Brooklyno piliečiams.

«» - -.1 •

Ar Pramiegos Progą ir Išduos 
Visą Žmoniją Nacizmui?

Karas jau pasiekė kritišką laipsnį. 
Tam nereikia nei abejoti, nei slėpti. Rau
donoji Armija, nepaisant jos didvyriš- 
kiausio gynimosi, stumiamama atgal be
veik visam fronte nuo Juodųjų Jūrų iki 
Baltųjų Jūrų, išskyrus Leningrado sek
torių, kur, kaip parodo pranešimai, Rau
donoji Armija puikiai atsilaiko ir net 
daro užpuolimus ant priešo.

Kai šie žodžiai pasieks skaitytoją, gal 
naciškos gaujos jau bus prisiveržusios 
dar arčiau prie Maskvos.

Niekas šiandien nebeabejoja apie Rau
donosios Armijos pasirįžimą ir gabumą 
muštis su priešu. Niekas šiandien ne
drįsta statyti klausimą apie visos Sovie
tų liaudies vieningumą ir pasirįžimą iki 
paskutinio kraujo lašo ginti savo kraštą 

• ir visą žmoniją nuo fašistinį pavietres.
Bet to dar neužtenka. Dabar jau aiš

ku du dalykai. Pirmas, kad Hitleris ne
sigaili kaštų, tai yra, jis pasimojęs iš
skersti milionus vokiečių ir kitų Europos 
žmonių nugalėjimui Sovietų Sąjungos ir 
atsidarymui vartų i užkariavimą Angli
jos, Amerikos ir viso pasaulio. Antras, 
užgrobdama visos iuropos ginklus ir pra
monę, hitlerinė Vokietija karo pabūklais 
pralenkė Sovietų Sąjungą. Tas dabar jau 
aiškiai matosi. Prieš vieną Sovietų tan
ką Vokietija gali pastatyti du tanku.

Ir šita ginklų kiekybės nelygybė gali 
nuspręsti šiame kare viską. Lakto nepa
miršta nei vienas. Lai to ; nepamiršta 
Anglija ir Amerika!

Dabar yra proga, auksinė proga, An
glijai ir Amerikai atidaryti vakarų fron
tą prieš hitlerinę Vokietiją. Tą puikiai 
supranta Anglijos žmonės ir vienu balsu 
reikalauja tokio žygio iš Churchill vald
žios pusės. Anglija gali iškelti ant saus- 
žemio didžiulę, gerai mechanizuotą ar
miją dabar, kai Hitlerio milžiniškos spė
kos sutrauktos į rytų frontą.

Bet kodėl Churchill ir jo kabinetas nie
ko nedaro? Kodėl jis neklauso nei Sovie
tų balso, nei savo liaudies visuotino rei
kalavimo? Baisu net pamislyti, ką reiš
kia šitas Anglijos neveikimas. Matyt, 
Amerikos valdžia irgi nedaro spaudimo 
ant Anglijos, kad ji tuojau atidarytų 
naują frontą prieš nacius.

’ Prieš kelias savaites Anglijos Darbo 
Unijų kongrese buvo,, atvirai apkaltinti 
tūli Churchillio kabinėto nariai pataika
vime Vokietijai. Tas apkaltinimas buvo 
gražiai sau užmozotas ir viskas nutilo. 
Bet paskutiniai įvykiai, Anglijos neveik
lumas, meta daug baisesnį šešėlį ant An
glijos valdžios.

. Ir pats Churchill ir Anthony Eden yra 
pareiškę, jog anksčiau ar vėliau Angli
jai reikės kelti armiją ant sausžemid, 
jeigu ji norės nugalėti Hitlerį. Bet argi 
tada bus laikas, kai Raudonoji Armija 
bus taip susilpninta ir taip toli nttgrųsta, 
kad Hitleris galės iš rytinio fronto ir 
milionus karių ir daugybę karo ginklų 
ištraukti ir atsukti prieš Angliją? Tada 
bus jau per vėlu. Ir tas pavėlavimas bus 
kruvina žmonijos išdavystė į nacių‘ran
kas.

Visa žmonija desperatiškai laukia An
glijos ir Amerikos tikros, nuoširdžios 
pagalbos Sovietų Sąjungai, tuojau atida
rant vakarų frontą.

Tčlaic min§tas peticijas, tuojau priešas apgultų miestą iš 
lldClUlldiCb DlOWClCnO iblcllS*“ pasidarbuokite, parinkite trijų pusių, reikmenų mies-

vinimo Dienos Spalių 25 ir 26
Piliečių Komiteto Išlais- programos ir laimėjimui 

vinimui Browderio admini- karo prieš hitlerinę Vokie- 
stratyvis sekretorius Louis tiją. Išlaisvinimas Browde- 
Weinstock praneša, kad jau rio šiuo laiku patarnautų 
viskas priruošta specialėms 
Browderio Išlaisvinimo Die
noms, kurios bus spalių 25 
ir 26, šeštadienį ir sekma
dienį, kuomet bus pajung
tos visos spėkos visoje A- 
merikoje, kur tik randasi 
pažangių žmonių, pakėlimui 
balso už paliuosavimą 
Browderio.

“Daugiau kaip 100 
tančių peticijų tapo 
kleista po visą šalį,” 
Weinstock, .“ant kurių gali 
pasirašytinu milionai žmo
nių. Mes tikimės, kad spa
lių 25 ir 26 dienomis tūks
tančiai ir tūkstančiai vyrų 
ir moterų rinks parašus ant 
tų peticijų. Visur žmonės 
atsiliepia labai prielankiai. 
Desėtkai tūkstančių darbi
ninkų, darbo unijų viršinin
kų ir kitokių žymių piliečių 
jau yra pasirašę ant petici
jų. Mes dabar raginame vi
sus unijistusj visus pažan
gaus nusistatymo žmones, 
visas organizacijas, kurios 
priešingos nitlerizmui, or
ganizuoti minėtas Browde
rio Išlaisvinimo Dienas ir 
prisidėti prie Browderio pa- 
liuosavimo. Šių dviejų dienų 
specialė kampanija yra be 
gato svarbus žygis ir mes 
tikimės, liaudis tam pri
tars.”

Piliečių Koįtetas praneša, 
kad tuojau po -spalių 26 d. 
minėtos peticijos su para
šais bus priduotos preziden
tui Rooseveltui.

Daugiau pasisakymų už 
Browderio išlaisvinimą.

Internationalist .& Lea
ther Workers Unijos sek
retorius Pietro Lucci ir 
prezidentas Bę>n Gold pa
siuntė prašymą prezidentui 
Rooseveltui, kad jis dova
notų bausąię-4d3rowderiui. 
Jie nurodo, kad šis žygis 
reikalingas Anįierikos tau
tinės vienybės 'atsiekimui,

Pacifiko pakraščio Ma
rine Firemen, Į Oilers, Wa
tertenders & Wipers Asso
ciation savo susirinkime 
nutarė pasiųsti reikalavimą 
Rooseveltui i š 1 a i s v i n ti 
Browderj. Šitie unijistai 
savo rezoliucijoje sako: To
limesnis Browderio laiky
mas kalėjime už menkutėlį 
technišką prasižengimą tik
tai pagelbsti Hitleriui pa
laikyti darbininkų klasę pa
dalinime.

United Shoe Workers of 
America Lokalo 65 biznio 
agentas Leo Sanders, parei-

tūks- 
pas- 
sako

tam didžiajam tikslui.
Atydai Lituvių.

Kaip matote, Amerikinis 
Piliečių Komitetas yra nu
sprendęs peticijas su para
šais priduoti prezidentui 
Roose veltui tuojau po spa
lių 26 dienos, šimtai tokių 
peticijų yra paskleista tar
pe lietuvių. Mes nuoširdžiai 
prašome visų, kurie turite

parašų, pripildykite petici
jas ir grąžinkite komitetui. 
Ypatingai prašome priei
rengti pasidarbavimui spa
lių 25 ir 26 dienomis, kuo
met eis parašų rinkimas 
po visą Ameriką.

Prisidėkime prie surinki
mo dviejų milionų parašų 
už Browderio išlaisvinimą. 
Tegul prezidentas Roose- 
veltas išgirsta, kad milionai 
žmonių nori matyti Brow- 
derį išlaisvintą iš Atlantos 
kalėjimo.

Liet. Piliečių Komitetas,
46 Ten Eyck Street, 

Brooklyn, N. Y.

Kaip Maskva Pasirengus 
Atmušti Užpuolikus

Anna Louise Strong, veikėja, rašytoja, daugelio laikraš
čių korespondentė, daug sykių buvus ir ilgai gyvenus 
Maskvoje, rašo apie Maskvą ir jos pasirengimus pasitikti 

ir atmušti nacius sekamai:

paimamas 
Laike 1918-20 m.

Jeigu vokiečiai ištiesų 
mano veržtis ant Maskvos, 
tai jie yra pasimoję laimėti 
arba pralaimėti viską. Net 
jeigu jiems ir pasisektų pa
imti Maskvą, tas užpuoli
mas galėtų būti toks Raš
tingas, jog jis galėtų pa
laužti vokiečių armijas. Ma
skva ne vien tik sunkiau
sias iš visų Sovietų Sąjun
gos miestų užkariavimui. 
Imant viską, kas tik reika
linga sudarymui moderniš
kos tvirtovėj, Maskva gal
būt bus stipriausia . tvirto 
vė visam pasaulyje.

Kijevas buvo palyginamai 
lengvas paimti. Istoriniai 
Kijevas buvo 
miestas.
karo Kijevas perėjo iš vienų 
rankų į Jdtąš ne^epjynio- 
liką sykių? IJmingfadas pa
imti jau daug sunkiau. Le
ningradas dar nėra buvęs 
priešo paimtas nuo to laiko, 
kai jį įsteigė Petras Didy
sis. O Maskva yra dar stip
resnė.

Maskva pagamina 15% 
visos Sovietų Sąjungos pra
moninės gamybos. Aplamai 
imant, Maskvą galima paly
ginti prie Chicagos. Ji turi 
apie tiek pat gyventojų — 
4,137,018 — ir guli panašiai 
šalies širdyje su daugybe 
geležinkelių centrų. Tie ge
ležinkeliai neina per mies
tą,, bet kyšo iš miesto, kaip 
rato stipinai. Maskva ga
mina automobilius, orlai
vius ir visus moderniškus 
karo įrankius. Ji turi vieną 
iš didžiausių pasaulyje buk- 
svų fabriką. Taigi, paėmi
mas Maskvos vokiečiams 
būtų didžiausias laimėji
mas. Bet už tai Maskva ir

tai būtų galima pristatyti iš 
ketvirtos pusės. Kanalai, 
kurie yra labai naudingi

prieš įsi-

škė, kad jis, kaipo ameriko
nas ir anti-fašistas, tiki, jog 
Browderis turėtų būti tuo
jau paliuosuotas iš kalėji
mo. Jis nurodo, kad mums 
reikia visų spėkų pravedi- 
mui tautinio apsigynimo

yra saugoma kaipo bran
giausias daiktas.*

Moderniškas apsigynimas 
susideda iš ginkluotų spė
kų, kurios gali greitai ju
dėti, kilnotis iš vietos į vie
tą, o ne tik iš pastovių-ne-

Jungtinėse Valstijose pagamintas orlaivis, pasiekęs 
Afriką, yra tąisomas ir ruošiamas kovoms prieš Itali
jos ir Vokietijos jėgas.

gyvų apsidrūtinimų. Tai bu
vo viena svarbi pamoka, ku
rią davė Maginot tvirtumų 
linija Francijoje. Pastarai
siais metais visi geležinke
liai, kurie išeina iš Mas
kvos, tapo surišti “diržiniu” 
geležinkeliu, didžiuliu žiedu 
aplinkui miestą. Toks gele
žinkelių sujungimas duoda 
progą kilnoti armiją ir reik
menis aplinkui miestą ir 

’siuntinėti į visas puses.
' Apart šių geležinkelių, ta
po išvystyta kanalų siste
ma, kuri pakeitė Maskvą į 
uostą, iš kurio galima pa
siekti net penkias jūras: 
Baltijos jūrą, Baltąją jū
rą, Kaspijos jūrą, Azovo 
jūrą ir Juodąją jūrą. Jeigu

partizanų 
veržėlius, 
vertės tėra įsiveržėliams.

Nauja bulvarų sistema 
papildo geležinkelius ir ka
nalus. Beje, bulvarų siste
ma pavadavo senovines 
tvirtoves ir dabar sudaro 
moderniško a p s i g y n i mo 
greito kilnojimosi tvirtu
mas. Pastaraisiais metais 
jie buvo praplatinti taip, 
jog kaikuriose vietose jie 
yra nuo trijų iki penkių 
sykių, platesni už New Yor
ko Fifth Avenue. Jų plotis 
yra toks, kad šalygrečiais 
gali traukti nuo trijų iki še
šių motorizuotos armijos li
nijos, apimant ir tankus, į 
bet kurią Maskvos pusę di
deliu greitumu.

Armija su tankais, tro- 
kais ir kanuolėmis turėtų 
puikiausią apsaugą, kurią 
sudaro dideli, stori cementi
niai apartmentiniai pasta
tai abiejose didžiųjų bulva
rų pusėse. Jeigu gi priešas 
bandytų panaudoti bulvarus 
savo operacijoms, tai kiek
vienas toks pastatas taptų 
cementine tvirtove, iš ku
rios granatos lytų ant prie
šo. Maskvos apartmentinių 
namų sienos daug stores
nės, negu amerikinių namų. 
Pavyzdžiui, sienos to namo, 
kuriam man teko gyventi, 
buvo keturių ar penkių pė
dų storio.

Be to, Sovietų armiją ap
saugotų oro apsigynimo 
prietaisai, kuriuos Anglijos 
ekspertai pripažino geres
niais už Londono oro apsi
gynimo prietaisus.

Anna Louise Strong.

kovai 
daug mažesnės

“Dar Daug Daugiau Tures 
Mirti Rusijoje *

Nacių armijos 32-ros in-Wigantas sužeistas į galvą, 
fanterijos divizijos 4-to re-[Kari Yuslorf taipgi *sužeis- 
gimento kapralas Erhardt tas į galvą ir atrodo, jog 
Schreder vedė užrašus savo^etenka proto. Ar jūs žino- 

Jis žuvo te, kiek mūsų beliko? Tiktai 
^Hans, Gren ir aš belikome 
iš viso būrio. Užvakar mū
sų kampanija neteko 82 ka
rių į dvi valandas. Tiktai 
maža saujelė beliko iš viso 
mūsų batalijono. Šis karas 
yra žiaurus ir dar daug 
daugiau turės mirti Rusijo
je ..

patyrimų fronte.
mūšyje ir Sovietų kariai jo1 
kišenių j e rado tuos užrašus. 
Štai keliatas tų užrašų:

“Liepos 9: Mes nešame 
didelius nuostolius. Netikė
tai mus užpuldami, rusai 
užmušė daug mūsų karinin
kų. Šiandien mūsų regimen- 
tas neteko šešiolikos kari
ninku ir 182 karių.

“Rugpjūčio 19: Baisūs 
nuostoliai. Tiktai penkiolika 
karių beliko mūsų būryje 
ginti pozicijas 300 metrų il
gio. Ir kada gi pagaliau jie 
mus pavaduos ir paleis iš 
čia!

“Rugpjūčio 21: Mes guli
me purve. Per ištisą dieną 
kurtenanti rusų artilerijos 
ugnis. Baisiai naikina ner
vus. Mūsų artilerija beveik 
neatsiliepia. Sakoma, kad 
mums pritrūko šovinių.

“Rugpjūčio 30: Mes visi 
tikėjomės, kad mums duos 
progą pailsėti ir manėme, 
jog. galėsime pirmu sykiu į 
keturias savaites apsipraus
ti. Bet ne. £ią naktį mes tu
rime vėl maršuoti. Jie grū
da mus mirtin.”

Tai ir buvo paskutinis 
kapralo užrašas. Tarpe jo 

I įvairių daiktų, rastas ir 
laiškas, nepabaigtas rašyti, 
jo sužieduotinei. Laiškas 
skamba:

“Rusija, rugsėjo 13,1941.
“Brangioji Maodi: Tik 

prieš dvi valandas Werner 
Mayer mirė. Mes pradėjome 
užpuolimą septintą valandą 
ir Werneris su leitenantu
važiavo priešakyje. Kelias 
buvo išminuotas. Abudu bu
vo sudraskyti į kąsnelius.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Gerbiama “Laisvės” Redak
cija: Malonėkite man duoti 
atsakymą. Kaip dabar yra: 
Ar laiškai eina į Lietuvą ir iš
Lietuvos į Ameriką ? Už ką 
būsiu dėkinga.

Dorothy Jacobson.

Atsakymas:
Tas klausimas rūpi visiems 

lietuviams. Bet nuo to laiko, 
kaip naciški barbarai įsiveržė 
Lietuvon, visoks paštu susisie
kimas su Lietuva nutrūko. 
Niekas negauna laiškų iš Lie
tuvos. Taipgi kurie iš Ameri
kos bandė rašyti savo gimi
nėms laiškus Lietuvon, laiškai 
•sugrįžo. Matyt, tie laiškai bu
vo pasiekę Lietuvą, bet ten 
juos naciai atidarė, perskaitė, 
vėl uždarė ir grąžino ameri
kiečiams.
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________________ Trečias puslapis

From Easton to Saint Paul - The 
Sights and Scenes of a Trip

by Mrs. Witold Tilwirk Į unity of the two labor bodies of 
Minnesota at least the time being. 

The Bakery and Confectionery i

Part in the Membership Drive
1. Check up at home first of all. Are your parents, brothers, 

sisters, in laws and other relatives members of the organization? 
That is the first place to look. Charity begins at home. If the 
LDS ir good for you, it is good for your nearest relatives.

READERS, WRITERS DISCUSS YOUTH 
SECTION; STRESS NEED FOR LOCAL 
CORRESPONDENCE AND YOUTH NEWS

/

2. Your personal friends. Here is a field that you can go pro
specting in. Get your personal friends and acquaintances to join 
the LDS.

3. Check up among those who come to branch affairs and va
rious LDS doings. There are many persons who attend LDS af
fairs and have learned to like the LDS for its activity and the 
insurance. This is a very good field. At every LDS affair ask 
at least five of those who are not yet members to enroll.

4. Check up on your sports teams and among the people who 
have always participated in your branch activities, took advan
tage of the work that our organization has done in organizing 
activities, yet have never joined — or have dropped their in
surance membership because of their own negligence or the ne
gligence of a financial secretary. These “fellow travelers” are the 
persons who should join very readily. Tell them that you are 
glad to have them participate in the activity you organize, but 
you would also be happy to see them in the LDS and contributing 
their share toward organizing it. Tell them that “hitch-hiking” 
with the LDS is not very sportsman-like and you will be sur
prised how quickly many of them will join. Most of them have 
never joined simply because no one has asked them, anyway.

5. Get the names and addresses of the members of the adult 
branch and find which families have youth eligible for member
ship and visit them, explain the benefits they would have from 
the LDS and you shall see them signing an application in most 
cases.

6. Get membership lists of local benefit organizations and 
clubs or lists of subscribers of Lithuanian newspapers and then 
visit each family and explain the LDS to them — you’ll get ma
ny prospects.

7. When you speak to a person about joining and he shows an 
interest, ask him or her if he knows of another youth who he 
thinks will be interested in the LDS. If possible, take the new 
member you have just enrolled and who recommended the pro
spect with you ... it will help you enroll the second person.

8. In your place of employment or school there probably are 
numerous Lithuanians who are not yet members. They may be 
just looking for an organization like the LDS.

9. If there is a chorus in your city, you will probably find ma
ny non-members in the group. This is a very good source of new 
members. ,

10. Cdricentrate ■‘dh ‘‘getting Lithuanian Americans who are 
sportsmen and sportsladies into the LDS. We have the largest 
Lith-American sports movement in the LDS and they will be 
bound to join if they want to compete against other Lith- 
Americans.

I WAS A NAZ FLIER, by Gott- book no trace at all of the sensi- 
fried Leske. Edited by Curt Riess. 
Published by The Dial Press.

“I Was a Nazi Flier” is the pub
lished diary of a Nazi who helped 
raze Coventry to the ground, who 
dropped bombs on London, who shot 
the retreating British at Dunkirk, 
who strolled like a conqueror 
through the streets of Paris. The 
diary, kept privately with no 
thought of publication, was smuggled 
out of Germany shortly after the 
writer was taken prisoner by the 
British.

It is not a sensational diary. It 
is dull reading—but even this is 
symptomatic. This Nazi flier is not 
a man who can grasp the meaning 
of his acts. Throughout the book he 
moves as an automaton, insipidly 
repeating pre-digested propaganda. 
He has no thoughts, no attitudes, no 
ideas that have not been placed 
there by the High Command. In 
short, he is the typical Nazi soldier, 
and as such writes a book that is 
both gravely disturbing and at the 
same time in a strange way, encou
raging.

Victory in any war, in the final 
analysis, depends to a great extent 
upon the heroism and intelligence of 
the individual soldier. Guns and 
bombs may by the instruments of 
conquest, but in the end even they 
cannot prevail against a conscious 
and awaken people as history has 
time again proved. When unthink
ing human machine meets man — 
the victory will go to man.

One is saddened to find in the

Question Comer
1. What is the “Bdyou State”?

2. What animal is rated next to 
man in intelligence?

' I

3. What are the names of the 
ships that Columbus used to search 
for a short route to India?

4. Name at least 2 famous people 
events about whom are celebrated 
during this month?

5. Who made the famous remark 
"We must all hang together, or we’ll 
all hang separately”? -

BROOKLYN, N. Y. — An open meeting of Youth Section 
readers and writers met here last Thursday in order to review 
the type of material published and to map out ways and means 
of improvement. The meeting, called together by Roy Mizara, 
editor of the daily “Laisve,” stressed the importance of the En
glish Section as a means of supplying news, information and en
tertainment to the English-®”----------------------------- --——
speaking readers of Laisve, be 
they youth or adult.

Among those present were Helen 
Baltrušaitis, Emily Klimas, Walter 
Kubilius, Ann Wagnis, Stanley Za- 
inkauskas, Mr. and Mrs. Orman, Er
nest Duben, Mae Ramoška and some 
friends of Mr. Mizara who later 
joined in the discussion with some 
suggestions.

More News and Gossip 
Items Needed

Particular ' stress was laid on 
the importance of local news from 
various Lithuanian communities, 
LDS youth branches, LMS choruses. 
These news items and gossip bits 
would, it was said, supply the per
sonal element that is so necessary.

Among the suggestions offered 
were “Battle column” in which both 
sides of a controversial subject 
could be discussed, columns on dance 
music and records, sports, movie re

views, radio, drama, books, ^inter
views with famous people, regular 
editorials, exposes of propaganda 
among Lithuanians, articles ’'on hob
bies and personal comment columns.

All these things,'of course, would 
need contributors and regular cor*- 
respondens. The suggestion Was 
made that an editorial board or 
committee be formed which would 
meet at regular intervals and be 
responsible for the contents of the 
English Section. Since a number of 
people, including Naomi Vezduhas, 
Kay Michelson, Aldana Barnot, Ber
tha Fulton, Walter Incas, Olga Bu
kauskas, Veto Zablackas and others, 
could not be present at this meeting, 
it was decided to postpone forma
tion of the editorial board until a 
later date.

In the meantime the present edi
tor, Walter Kubilius, will meet 
with Emily Klimas and John Orman 
to begin work on the many points 
raised.

AMERICA ON GUARD!
Above is a reproduction of the 

Treasury Department’s Defense 
Savings Poster, showing an exact 
duplication of the original “Minute 
Man” statue by famed sculptor 
Daniel Chester French. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post office, are a vital part 
of America’s defense preparations.

Workers’ International Union recent
ly held its national convention at 
Saint Paul, Minn. My husband was 
one of the delegates elected, by 
Local 309, of Easton, Pa., Io attend. 
He and the other delegates, Mr. 
Henry P. Zirners the President of 
the local, found that by going in 
one car, it would be possible to 
have their wives accompany them. 
This was indeed fortunate, for it 
enabled us to have a wonderful trip, 
during which we saw and expe
rienced much that was new and 
strange to us.

Westward Bo!

The Convention was scheduled for 
Sept. 15th. We left 6:30 A. M. on 
the eleventh so as to arrive in good 
time. Traveling west we rode on 
the super highway which tunnels its’ 
way beneath the mountain ranges of 
western Pennsylvania. There are 
seven tunnels in all. This is indeed 
a wonderful piece of modern engi
neering which cuts out much of the 
hazardous travel between Harris
burg and Pittsburgh. When we 
reached Pittsburgh it was quitting 
time for many of the workers in 
the numerous industries, and the 
streets and highways were veritable 
beehives of homegoing traffic.

tive, imaginative German. Instead, 
one reads words like this:

“Bombed Brussels and Antwerp 
again. People were running out of 
the houses. Trying to escape. We 
can swoop down low enough to 
watch them running. Some of them 
have bicycles. Some are pushing ba
by carriages. When we get low 
enough we strafe them. Then they 
all throw themselves into the ditch 
on the side of the road. It doesn’t 
help them, though. Sometimes we! 
hit a sheep or a cow, too.”

After this calm recital of the1 
murder of innocent children, men 
and women, Sergeant Leske later 
tells how the Dutch began to re
sist the advancing Nazis by firing at 
the parachutists dropping in the ci
ty’s suburbs.

Says Leske in a highly offended 
voice: “It’s a rotten, beastly busi
ness, shooting at defenceless para
chutists. Typical Dutch. It isn’t ac
cording to international law, any
way.’’

There one has the mentality of the 
Nazi soldier. It is an act of heroism 
when you murder, but when some
one fights back it is unfair!

The book throws some light on 
the organization of German supplies. 
Every physical need of the flier is 
taken care of. Even the satisfaction 
of sex with the illusion of love iš 
supplied.

There are no moral values. No 
understanding whatever of what is 
happening in the world. It is a por
trait of a dull cold product of Na- 
ziism, as such the books serves its 
purpose. —Walter Kubilius.

“Fat” Rations Kinda
Thin

ISTANBUL. — The people of Ger
many are still receiving ration cards 

Į for fats. However, the products ob
tained on these cąrds can only con. 
ditionally be classified as fats.

In accordance with the regulations 
of the chief administration of food 
supplies, published Sept. 23 in Neue 
Wiener Tagblatt, fat coupons issued
to inhabitants of Vienna entitle 
them to mere 62.5 grams of pot 
cheese and 62.5 grams of skimmed 
milk. . .

“He says he won’t work overtime unless, you do.”

ON THE BAND CIRCUIT
GLENN MILLER’S "Sunset Sere

nade”. programs, musical salutes to 
U. S. Army Camps heard Saturdays 
over the NBC-Blue Network, will be 
thrown open to the public when the 
MILLER crew moves into Hotel 
Pennsylvania’s Cafe Rouge in Man
hattan. Beginning Oct. 11, MILLER 
started the "Sunset Serenade” ses
sions an hour earlier, at 4:00 p. m., 
with a 25c. charge for admission. 
Proceeds will be turned over to the 
U.S.O., in cooperation with whom 
the series was arranged. Dancing 
will be permitted throughout the 
two-hour performance. During the 
broadcast portion an RCA Victor 
combination, radio and Victrola, and 
five sets of 50 popular recordings 
each, are given away to lucky army 
camps... JOHNNY LONG, winding 
up a 17-week stand at the New Yor
ker Hotel in Manhattan, received 
the Song Hits award on Oct. 4 as 
the “Miracle Band of the Year.” 
JOHNNY showes off on a brief tour 
of one-nighters shortly but returns 
to New York on Oct. 29 for probab
ly the biggest band plum of the 
year:. On that date he goes into 
Broadway’s Paramount Theater for 
a five-week stand, the longest enga
gement given any band this year... 
D’ARTEGA, popular NBC maestro, 
reports that the Musician’s Union 
Directory lists such musical names 
as ANGELO BASS, SAM SINGER, 
JOSE7PH ACELLO, CHARLES 
BĘLL, HARRY FIDDLER, PHIL 
SAXE, LAMONT BARR, ARTHUR 
HORN, FRED PFEIFER and MI
CHAEL ARIA. What, no SMITHS?.. 
VINCENT LOPEZ, who dabbles in 
astrology and numerology, also is 
a noted philatelist. The leader, who 
is head of his own stamp club, has
a collection valued at $50,000... JA
CKSON TEAGARDEN, “King of the 
Blues Trombone”, currently heard 
Tuesdays over the NBC-Blue Net-

work with his “Blue Club of the 
Air”, features “Time for T” as his 
therric song... While on the subject 
of blues—did you know that W. C. 
HANDY, the “grand-daddy of the 
blues”, wrote his unforgettable 
“Memphis Blues” originally as a po
litical campaign song for Memphis’ 
Boss Crump? Crump won the elec
tion and the tune became so po
pular it wės given new lyrics and 
renamed "Memphis Blues”... AL 
NEWNS, who plays accordion with 
the "Three Šuns” on those NBC sup
pertime pickups, started out as a 
violinist and can play no less than 
elevėn varieties of stringed instru
ments... OLIVO SANTORO, the 
NBC-Blue Network’s 13 year-old yo
delling champ, is all excited about 
the impending visit of the rodeo and 
his hero, GENE AUTRY.

Maneuvers Improve
Skill of U. S. Army

Lieut. Gen.. McNair, director of 
the Louisiana maneuvers, blamed 
officer leadership for "a mess of 
faults” revealed in the war games. 
He said leadership would be im
proved by removal of unqualified 
officers but this does not mean there 
will be a “purge.” War Secretary 
Stimson denied rumors there is a 
plan to reduce the Army’s man
power to free more equipment for 
Britain and. Russia. He. said/‘bur 
Army has an enormous task that is 
no longer confined to the defense 
of the U. S. but has the work of 
manning a jlarge line of outposts.” 
He noted present Army strength is
merely 1.4 percent of U. S. popula
tion and about the - size of the 
quickly-defeated armies of Holland 
and Belgium/ <• t

Are Hitlerites on 
New York’s Air 
Raid Precaution?

Police Captain Paul H. Lustbadcn 
of the 92nd precinct recently ap
pointed Joseph Ginkus of 495 Grand 
Street, Brooklyn, N. Y. as air-raid 
warden in his precinct.

It is not known whether Captain 
Lustbaden is familiar with J. P. 
Ginkus’ notorious Hitlerite leanings.

Who is J. P. Ginkus?
He is the man who has in his 

speeches been vociferous in his 
praise and worship of Hitler’s mur
ders and terrors in Lithuania.

Over his radio program on Sta
tion WCNW he has again and again 
launched , into anti-semitic attacks 
and has ‘heaped praise and apology 
on German Naziism’s reign of terror 
in Lithuania.

He has opposed all aid to Soviet 
Russia in its war against Hitler.

He, as a member of the Lithuan
ian National Fund, has greeted the 
traitorous fifth column government 
now in occupied Lithuania and re
gards that Hitler stooge government 
as "gradually rebuilding their cul
tural, economic, political and social 
life as well as religious life.”

Can such a man who regards 
bloody Hitler as a benefactor and 
decent being be a safe man to be 
in charge of Air Raid Precaution 
work in the 92nd precint?

Can a pro-Hitlerite be trusted in 
defense of the United States against 
Hitler?

The people of Williamsburg would 
like Captain Lustbaden to answer 
these questions.

—T. R.

There’s No Place Like 
Home in a Manhole

LYNN,, Mass., Oct. 9. — When a 
letter carrier pulled a postcard out 
of his bag he got quite a start, for 
it was addressed to “Harry Baker i 
and Robert See, Telephone Man
hole, corner of Oxford and Washing
ton St., Lynn.”

Shaking his head, he mused, “My, 
what a queer place to live,” but 
hurried off, mindful of the gallant 
motto of the postal service.

Reaching the manhole, he looked 
in. Sure enough. Messrs. Baker and 
See were “at home” — splicing 
cables. A vacationing fellow-splicer, 
they explained, wished to send them 
a “wish you were here” message. He 
didn’t know their addresses, but 
knew where they were working.

There’s nothing like a good ad
dress, on the whole, is there?

WADDAYA MEAN, RELIGION?
The hotel clerk was *astonished to 

see a guest parading through the 
foyer in a pair of pajamas.

“Here, what are you doing?”
The guest snapped out of it and 

apologized:
“Beg pardon; I’m a somnambu

list.”
“Well,” sneered the clerk, “you 

can’t walk around here like that, 
no matter what your religion is.”

Caller: ‘Is the lady of the house 
in?”

Scotch Maid (bitterly): "Ay, she’s 
in, but she’s nae leddy.”

Answer Corner
1. Mississippi. 2. Chimpanzee. 3. 

The Pinta, Santa Maria and Nina.
4. Christopher Columbus, on Octo
ber 12, discovered America in 1492. 
And Casimir Pulaski on October 
11th was killed in action in 1777 
during the battle of Savannah in 
the Revolutionary War. This is 
known as Pulaski Memorial Day.
5. Benjamin Franklin.

We spent Thursday night at Can
ton, Ohio, just reaching the hotel in 
time to hear President Roosevelt’s 
speech. Many people were gathered 
in the lobby of the hotel to hear the 
speech and they stayed long after
ward to discuss it, and to give their 
individual opinions and interpreta
tions.

The next day we travelled on 
reaching Chicago by dusk. When we 
registered at a hotel there we in
quired as to where we could find 
a garage that would be able to 
check up on our wiring, as some 
trouble had developed in our lights. 
The porter told us that we wouldn’t 
be able to have it taken care of that 
night. He said that since they were 
organized, they didn’t work nights 
in the garage, so we had to wait 
until next day. We were certainly 
in agreement with the garage men, 
and we expressed our approval of 
this evidence of improvement in 
their working conditions.

The following day we completed 
the last four hundred miles to 
Saint Paul. On the way we passed 
mink ranches, turkey, duck and 
snake’farms, also tobacco fields and 
drying sheds’ The roads were very 
good, and the traffic slight. .

There Are Still Grapes of Wrath.
Along the .highways in Wiscon

sin, with the exception of right in 
the towns, we saw very few inha
bitants. The majority of those we 
did see were Indians., For miles we 
saw nothing but fields and wild
erness, with scattered hovels that 
surely made you realize that the 
"Joads” are not confined to Okla
homa or the movies. We reached 
Saint Paul early Saturday evening 
and remained there for the duration 
of the convention.

Of the convention itself I can 
relate very little for I was not a 
delegate, but I do know that Wm. 
Green, Pres, of the American Fede
ration of Labor, attended the open
ing session. Mr. Green was out 
there to attend the Minesota Fede
ration of Labor Convention which 
was being held in Minneapolis. This 
body incidently declared war on the 
CIO because of the antagonism, 
caused by the Trotskyite element, in 
the teamsters local which seceded 
from the AF of L and joined the 
CIO, where they felt they would be 
in stronger control, and where they 
succeeded by their usual policy of 
confussion, to disrupt any possible

King of the Hoboes

Also attending the Bakers’ Con
vention, was Jeff Davis, King and 
Emperor of the Hoboes. Mr. Davis 
spoke, on the fifth day at the mor
ning session. He stated that “at the 
present time labor is walking on 
thin ice.” Be said it was his hobby 
to study anti-labor legislation and to 
try to prevent dissension. He said, 
“United action is the need of the 
day in the labor movement.”,He also 
stated that, there are reds, pinks 
and conservatives in the makeup of 
the union and that each play their 
part in keeping it democratic. He 
verbally spanked those who would 
try to bring about dissension on v 
such an issue.

The rest of the proceedings of 
the convention will probably be only 
of interest to bakers and they will 
learn of it at their respective union 
meetings.

Smorgasbord
During our stay in Saint Paul 

we attended a Swedish banquet 
which is called a Smorgasbord. 
There the food is put on long tables 
and everyone helps themselves to 
whatever they want to eat. I never 
saw such a variety of food in my 
life, there were at least fifteen kinds 
of salads and just about every kind 
of fish, meat, fruit, vegatable and 
dessert, and all were prepared ex
cellently.

(to be concluded Friday)

Among Those Present: 
J. Sacaį M. Sholomskas

BROOKLYN, N. Y. — Joseph Sa- 
cal. editor of the weekly Vilnis En
glish Section published in Chicago, 
came in on a visit to New York ear
ly this week. The lean and lanky 
youth organizer and chairman of 
the LDS Midwest Youth Council is 
in town to meet with other "young 
people and discuss some of the pro
blems shared in the activity of 
youth organizations.

Among other visitors to the city 
was Matt Sholomskas of Philadel
phia, Pa., who spent the week-end 
here among local Lithuanian-Ameri- 
can youth. /

Tea Party, Dance to be 
Held in Great Neck 

r .,

GREAT NECK, L. I. — Great 
Neck’s Tea Party, not at all like 
the one in Boston, will be held Oct
ober 26 at Kosmowski’s Hall in G.N.

Songs will be tendered by the Pir
myn Chorus and there will be danc
ing to George Kazakevich’s orches
tra. —Ad.‘

Builders Branch Meets 
Wednesday at “Y” '.

BROOKLYN, N. Y. — The next 
meeting of the L.D.Š. Builders will 
be held this Wednesday, October 15, 
in the Social Room of the Eastern 
District YMCA.

The “Y”*is located on Marcy Ave
nue and South 9th Street and the 
meeting will begin at 8 p. m.

—Secretary.

Ned: “That guy can’t stay away 
from the hot spots.”

Ted: “Playboy, eh?”
Ned: “Not at all. Fire fan."

The 35,000 ton warship “Massachusetts” making its debut at 
Quincy, Mass., to help strengthen the defenses of the United 
States against Hitlerism.

- js
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Ketvirtas puslapis

Vienaaukštė Amerika
Rašo I. Ilfas ir E. Petrovas 9 — 16 — 41 —— — 25

(Tąsa)
Pasigirdo signalas, nuo bokso aikštelės 

pasipylė menadžeriai, ir Kamera ramiai 
pradėjo kumščiuoti vokietį. Net ne kumš
čiuoti, o kulti. Valstietis Kamera lyg dir
bo jam įprastą žemės ūkio darbą. Jo 
dviejų metrų ilgumo rankos vienodai pa
kildavo ir nusileisdavo. Dažniausiai jos 
pataikydavo į orą, bet tais retais atve
jais, kai jos krisdavo ant vokiečio, New- 
Yorko publika šaukė: “Kamera! Bū-ū!” 
Priešininkų jėgų nevienodumas buvo 
pernelyg aiškus. Už vokietį Kamera bu
vo daug aukštesnis ir sunkesnis.

Nežiūrint šito, žiūrovai rėkė ir jaudi
nosi, lyg rungtynių rezultatų negalima 
buvo iš anksto numatyti. Amerikiečiai, 
kaip žiūrovai, labai dideli rėksniai. Kar
tais net atrodo, kad į bokso ar futbolo 
rungtynes jie ateina ne pažiūrėti, o pa
rėkauti. Per visas rungtynes ėjo staugi
mas. Jei žiūrovams kas nors nepatiko, 
arba jiems atrodė, kad vienas boksinin
kas neteisingai grumiasi, prisibijo arba 
sukčiauja, tai jie visi choru Imdavo gaus
ti: “Bū-ū-ū! Bū-ū-ū!”, ir auditorija virs
davo simpatingų su minkštomis skrybė
lėmis laukinių jaučių susirinkimu. Be to, 
savo riksmu žiūrovai padėdavo besimu
šantiems. Per pustrečio susirėmimo, ku
rių metu ėjo kova tarp Kameros ir vo
kiečio, žiūrovai išeikvojo tiek jėgų, pa
darė tiek judėsiu, kad teisingai sunau
dojus šią energiją, galima būtų pastatyti 
šešių aukštų namą su liftais, plokščiu 
stogu ir kafeterija pirmame aukšte.

Trečią susirėmimą vokietis baigė veik 
apakintas. Jam akį užgavo. Ketvirto su
sirėmimo viduryje jis nelauktai numojo 
ranka, lyg kortų lošėjas, kuriam nesise
ka, ir atsisakęs tęsti mūšį, nuėjo nuo 
aikštelės.

Baisus “Bū-ū-ū! Bū-ū-ū!” pasklido be
ribėje cirko erdvėje, Tai buvo visai ne- 
spprtiška — pasitraukti iš bokso aikšte
lės. Boksininkus iš rungtynių turi išneš
ti ir kaip tik už tai žiūrovai pinigus mo
ka. Bet, matyt, vokiečiui buvo taip biau- 
ru vaizduotis, kaip po minutės ar dvie
jų jis bus galutinai nugalėtas, kad jis nu
tarė daugiau nesikauti.

Žiūrovai baubė visą laiką, kol nelaimin
gas boksininkas skverbėsi į užkulisius. 
Vokiečio pasielgimu jie buvo taip pasi
piktinę, kad net nelabai sveikino nuga
lėtoją. “H gigante” sunertas Tankas iškė
lė virš galvos, paskui apsivilko puikiu,

Lowell, Mass.
* ■

Kaip Mes Darbuojamės Ir 
Kaip Atsinešam Visais 

Klausimais X
Esu atviraus būdo žmo

gus ir kiekvieną dalyką imu 
atvirai: giriu arba peikiu da
lykus sulyg jų tikrojo turinio 
bei pobūdžio. Kaip kam tas 
ir nepatinka, kuomet pagiriu 
už gerą, o nupeikiu už blogą, 
prisilaikant gana griežtos savi- 
kritikinės logikos.

Mums visiems yra gana 
smagu jaustis, kuomet su- 
kruntame prie kokio nors 
svarbaus darbo ir jį rūpestin
gai atliekame. Bet taip pat 
labai nesmagu esti, kuomet 
kokis nors darbas pradeda būt 
apleistas ir nebepaisoma, kiek 
mūsų judėjimas dėl to nuken
tėtų. Noriu specialį dėmesį 
kreipti į sekantį klausimą ir 
tegul mūsų tūli draugai rim
tai pamąsto. Būtent, Litera
tūros Draugijos vietinės kuo
pos susirinkimas jau visą va
sarą neturėta. Buvo šaukta 
ant spalių 5-tos dienos LLD 
44-tos kuopos susirinkimas ir 
per spaudą ir žodžiu, vienok 
į susirinkimą, bent jau tuo 
tikslu, atėjo, tik šie draugai: 
V. činlada, F. Arbačauskas, 
J. Blažonis, S. Paulenka, 
A. čiulada, A. Paulenkie- 
nė ir J. M. /Karsonas. 
Na, tai šiaip ne taip su
sidarė šeši žmonės. Net ko
miteto nariai ne visi susirinko 
ir taip susirinkimas vis tiek 
neįvyko. Tą dieną turėjo ir 
kitas svarbus susirinkimas 
įvykti,- I?et su abiem taip išė
jo. Taigi, draugai visuomeniš
ki veikėjai, kaip jums patin

ka tokia situacija? Tai bent 
“good times” Amerikoje! O 
kad kitoj dalyj pasaulio mū
sų broliai pleška pragariško 
karo ugnyje, tai kam čia 
mums apie tai per daug rū
pintis.

Aš noriu dar kartą pabrėžti 
tą prasmę, kad svarbiausia 
dalis mūsų visos veiklos, tai 
laikymas ir lankymas susirin
kimų. O visi kiti dalykai, kaip 
aukos, visokios pagalbos ir pa
rengimai, tai tik mūsų veik
los, rezultatai. Tad norint ge
resnius rezultatus turėti, rei
kia skaitlingai dalyvauti susi
rinkimuose, nes tik nuo to 
priklauso geras organizacijos 
gyvavimas.

Dabar nebežinau nei ką da
ryti. Gal lauksiu, kol kas nors 
mane pašauks į susirinkimą, 
tai su mielu noru dalyvausiu.

O Kas Yra Gero Pas Mus?
Nupeikęs blogas ydas mūsų 

vietinėj veikloj, dabar pažy
mėsiu, kas yra gero padaryta 
pas mus. Sovietų medikalei 
pagalbai jau daug aukų su
kelta ir dar vis naujos aukos 
po truputį plaukia.

Apart pirmesnių aukų, vė
lesniu laiku per mane paau
kavo šie žmonės: J. Samaus- 
kaš, kuris užlaiko smagią išsi- 
gėrimo užeigą, 60 Charles St., 
aukavo $2 ir B. Draučūnas 
$1. Manau,-ir per drg. Pau- 
lenką yra kas nors įplaukę 
dabar vėliausiu laikui Bet dar 
yra daug žmonių nesutiktų ir 
nesikreipta prie jų su aukų 
klausimu. Reikia apvažiuoti 
daug plačiau ir pamatyti žmo
nes retai tematomus. Jie no
riai suteiks paramą šiam be 
galo svarbiam tikslui. Juk 
Raudonoji Armija kovoja ir

tarsi kurtizanės, šilkiniu chalatu, šmurkš
telėjo, pro bokso aikštelės virvutes ir ra
miai nuėjo persirengti, nuėjo seno dar
binio arklio eisena, grįžtančio į tvartą 
įkišti savo galvos į avižų krepšį.

Paskutinė pora nebuvo įdomt Netru
kus mes kartu su visais ėjome iš cirko. 
Prie išėjimo laikraštininkai pardavinėjo 
naktinius “Daily News” ir “Daily Mir
ror” leidinius, kurių pirmuose puslapiuo
se afišų raidėmis buvo atspausdinta, kad 
ketvirtame susirėmime Kamera nugalė
jo savo priešininką. Nuo tos minutės, kai 
šis atsitikimas įvyko, ligi to momento, 
kai mes nusipirkome laikraštį su prane
šimu apie rungtynes, praėjo ne daugiau 
kaip pusė valandos.

Naktiniame danguje liepsnojo elektros 
užrašas “Jack Dempsey”. Didysis bokso 
čempijonas, pabaigęs savo rungtynių 
karjerą, netoli nuo “Madison square Gar
den” atidarė barą ir restoraną, kur ren
kasi sporto mėgėjai. Aišku, nė vienam 
amerikiečiui neateis į galvą prikaišioti 
Dempsejui, kad iš < sportininko jis virto 
baro laikytoju. Žmogus uždarbiauja, da
ro biznį. Ar ne vistiek, kuriuo būdu už
dirbti pinigai? Geresni tie pinigai, kurių 
daugiau!

Boksas gali patikti ir nepatikti. Tai 
kiekvieno žmogaus asmens reikalas. Bet 
boksas — vis tik sportas; gali būt — 
sunkus, gali būt — nereikalingas, bet 
sportas. Kalbant apie amerikietiškas im
tynės, tai jos teikia vaizdą visai ne spor
tišką, nors ir nuostabų.

Tokias imtynes mes matėme “Madison 
square Garden”.

Amerikiečių imtynių taisyklėmis... 
Pagaliau, kam kalbėti apie taisyk/es, kai 
šių imtynių ypatumai ir yra tie, kad nė
ra jokių taisyklių! Galima viską daryti: 
išsukinėti priešininkui rankas; kišti pirš
tus jam i burną, stengiantis ją perplėšti, 
kai tuo tarpu priešininkas bando atkusti 
svetimus pirštus; už plaukų tampyti; tie
siog mušti; nagais draskyti veidą; už au
sų traukti; už gerklės smaugti — galima 
viską daryti, šios imtynės vadinasi “ree
ling” ir žiūrovuos sukelia nedirbtiną su
sidomėjimą.

Imtynininkai raitosi aikštelėje, primy
gę 'vienas antrą, išguli po dešimtį minu
čių, verkia iš skausmo arba pykčio, pūš
kuoja, spiaudosi, žviegia, aplamai elgiasi 
šlykščiai ir begėdiškai, kaip pragare nu
sidėjėliai.

(Bus daugiau)

galvas guldo už visos žmoni
jos išgelbėjimą.
“Laisves” Vajus jau Pradeda

Išsijudinti y
£

Tai gal dar pirmą kart pas 
mus šis darbas pradėtas lai
ku, su pat pradžia paskelbi
mo “Laisvės” vajaus. Drau
gas V. Mikalopas, behods, bu
vo pirmutinis praskynime ke
lio naujiems skaitytojams. Vė
liaus draugas Juozas Blažo
nis pačiupo vieną gerą naują 
skaitytoją draugą M. |Z. Na, 
matydamas kitus pasisekime, 
argi aš tau užsileisiu. O-ho! 
Nors su medinėm kojom, bet 
pasivijau naują draugą skai
tytoją, Kazį Smigelskį įsika
binau jam į skverną ir sakau: 
gelbėk mane šiame klausime, 
jeigu dar neskaitai “Laisvu- 
tės,” tai greit užsiprenume
ruok per mane, nes visi gau
na po vieną naują, o ką aš 
darysiu nči vieno neturėda
mas? Charlis pamąstęs trupu
tį sako: “Na, tai rašyk. Ar 
tau bus kas gero iš to, ar ne, 
bet man, tai šiur, bus gerai 
turint dienraštį namie ir se
kant pasaulines žinias.” Tuoj 
ant rytojaus ir draugas Draū- 
čunas atsinaujino savo seną 
prenhmeratą, pamokėdamas 
$6 ir vieną dol. aukaudamas 
Sovietų Sąjungai dėl medika- 
lės pagalbos.

Reiškia, nauji skaitytojai 
užsirašo, o seni atsinaujina 
dienraštį “Laisvę” ir taip pas 
mus pradžia vajaus vystosi ge
ryn ir pirmyn. Reikia tuomi 
visiems susirūpinti ir šio va
jaus laiku specialiai visiems 
“Laisvės” seniem ir naujiem 
skaitytojams visom pastangom 
darbuotis, kad kiekvienas pa
dorus žmogus taptų šio gar-

LAISV®

bingo liaudies dienraščio skai
tytoju.

Ypatingai šiuo nepaprastų, 
pasaulinių įvykių laikotarpiu 
žmogus jausis daug laiminges
nių, prisilaikant pažangiosios! 
krypties ir sekant “Laisvės”) 
paduodamas teisingąsias ži
nias toje kruvinoje kovoje su 
barbarišku fašizmu. Tik tei
singai informuotas žmogus ga
li teisingai orientuotis visais 
pasauliniais klausimais. O tei
singai informuoti savo skaity
tojus tegali tik tokis laikraš
tis, kaip “Laisvė.” Dienraštis, 
kuriam rūpi išgelbėjimas de
mokratijos pasaulyje ir galu
tinas sunaikinimas kruvinojo 
bestijiško hitl’erizmo, yra liau
dies draugas ir gynėjas visos 
žmonijos.

J. M. Karsonas.

CLEVELAND, OHIO
Vienykimės Sudaužymui 

Hitlerizmo
Visiems jau žinoma, kad 

vokiečių kariniai tikslai yra 
pavergti visas tautas, užka
riauti visą pasaulį. Vokiečiai 
fašistai siekiasi sunaikinti tau
tines ir žmogaus teises visose 
tautose. Jie suplanavę visų 
tautų žmones apiplėšti kultū
riniai ir ekonominiai. Jie siė- 
kiasi visų tautų žmones pa
versti nacių vergais. Tas pa
vojus gręsia ir Amerikai. O 
kas blogiausiai, kad čionais 
Amerikoj yra jau tvirta pro- 
nacinė propaganda varoma 
Lindberghų, Wheeleriu ir 
kompanijos bei reakcijonie riš
liosios spaudos. Ta nešvaria 
pro-hitlerine propaganda už
siima ir nekurie mūsų lietuviš
ki laikraščiai. Kada tuo patim 
laiku hitlerinės banditų gaujos 
paskandino Lietuvą kraujuose 
ir ašarose.

Amerikos visuomenė tą ge< 
rai supranta. Laisvę mylinti 
Amerikos žmonės stoja už hit
lerizmo sunaikinimą ir, žino
ma, kitaip jie elgtis nė negalė
tų. Dėl to viso, mes lietuviai 
irgi negalime sėdėti ramiai ir 
nieko neveikti.

Todėl LDS ir ALDLD Ap
skričių Bendras Komitetas 
šaukia Ohio Lietuvių Vienybės 
Konferenciją, kuri įvyks se
kantį sekmadienį, spalių 19, 
Lietuvių Darbininkų Svetainė
je, 920 E. 79th St., Cleveland, 
Ohio. Pradžia 10 vai. ryte. 
Konferencijoj susirinkę Ohio 
lietuvių draugijų, be skirtumo 
pažiūrų bei įsitikinimų, dele
gatai bendrai išdirbs planus 
įvykdymui prez. Roosevelto 
užsieninės politikos, už gelbė
jimą Lietuvos ir prieš pro-na- 
cinę , propagandą čionais A- 
merikoj. ^akvietimaf yra iš
siuntinėti visoms draugijoms. 
Bet atsitikime, jeigu bent ku
ri draugija nesuspėtų išrinkti 
savo delegatų, tai' tų draugijų 
valdybos privalo paskirti de
legatus atba pačios valdybos 
dalyvauti ^konferencijoj., Dar 
kas svarbu, tai kad delegatai 
privalo gerai prisiruošti, kad 
galėtų duoti konferencijai ge
rų sumanymų, atitinkamų 
šiam svarbiam momentui.

O. L. V. Konferencijos 
Šaukimo Komitetas.

ANGLŲ ORLAIVIAI VĖL 
ATAKUOJĄ VOKIEČIUS
London. — Anglų oro lai

vynas, po devynių dienų apty- 
limo, vėl prade j# ^smarkiai 
bombarduot vakarinę Vokieti
ją ir nacių prieplaukas Fran- 
cijoj, Belgijoj ir Holandijoj.

Paryžius. — Naciai sušau-. 
dė dar trejetą desėtkų francū- 
zų, jugsolavų, cechų ir kitų 
už priešingus vokiečiam veiks
mus., ! i

Berlin. — Vokiečiai sakosi 
suėmę 200,000 raudonarmie
čių cehtraliniame fronte ir pa
siekę punktą tik už 65 mylių 
nuo Maskvos.

Haverhill, Mass.
ALDLD 85 Kuopos Nariai 

Įsidėmėkite!
Spalių 16 d1.; 7:30 vai, va
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kare yra šaukiamas ALDLD 
85-tos kuopos narių susirinki
mas, L.P.G. Kliubo svetainė
je, 324 River St. Kaip jau jūs, 
draugai, esate darbininkiško
je spaudoje pastebėję, kad 
jau yra suorganizuotas komi
tetas Medikalei Pagelbai So
vietų Sąjungai. Ir jau daugę- 
lyje kolonijų yra nemažai pa
sidarbuota tam svarbiam rei
kalui. Bet mūsų kolonijoj tai 
dar nebuvo nieko daroma tam 
reikalui.

Tad kuopos nariai malonė
kite dalyvauti susirinkime virš 
minėtą dieną. Mes pasitąrsim 
ir gal surasim būdus, kaip ir 
kiek mes galėsim tame reika
le pasidarbuoti, kad neatsili- 
kus nuo kitų kolonijų.

Sovietų Sąjungos liaudis už
pulta per Vokietijos fašistus, 
besigindama daug nukentėjo. 
Daugelis paaukavo savo gy
vastis ir nemanai randasi su
žeistų, kuriems yra reikalinga 
medikalė pagelba.

Proletaro Sūnus.

turėjome apleisti labai ilgą su- kimės, jog už tai mums atleis 
rašą vardų ir pavardžių gerų draugai Kazlauskai ir tie jų 
draugų, kurie ligonę lankė. Ti- suminėti draugai.

LIETUVIŲ ŽINIAI
Šiuomi pranešu lietuviams, kad aš parduodu įvairų, 

nesugadintą sveikatai maistą ir Vitaminus, kurie privalu ’ 
kiekvienam vartoti: jaunam, senam, sveikam ir ligoniui. 
Pas mane galite gauti tikrai gerų, nesulfuruotų, džiovin
tų vaisių: Deitų, Figų, Monuka Razinkų, Aprikotų, Sly
vų, Pičių, Grūšių, Nektarynų ir Vyšnių. 100% tikro bi
čių Medaus, taipgi laikau floridos Tupėlo medų ir Cuban 
medų. Jeigu kurių viduriam kenkia sucivilizuotų pyra
gaičių, baltos duonos valgymas, — tai galite gauti ge
ros Ruginės, Kvietinės ir Soya duonos. Wheat Germ, su 
Vitaminu BĮ arba Wheat Germ; Oil Vitamin E. Vitamin 
B Complex sirupas ir tabletėlės. Įvairių žolelių sutaisytų 
arbatų ir tabletėlių vidurių liosavimui ir šiaip arbatų: 
Mint Tea, Kaffir Tea ir kavos be nuodo kofino. Malt 
gėrimų su Vitaminais ir Mineralais, kaip tai: “CHEER” 
ir JOYANA kurie turi net penkius vitaminus: A 3,000, 
BĮ, 125, C 200, D 300, G, B 250 JOYANA ir “CHEER” 
sudarytas iš to Chocolato iš, kurio yra išimtas Theobro
mine. Taipgi galite gauti gerų, Naturališkų Saldainių. 
ENRICH tonikas, BONCQUET tabletėles kaipo kraujo 
stiprinimui dėl mažakraujų; K AL tabletėles nervam su
stiprinti; KELP, Naturališką Jūrų žolė su 10 Mineralų, 
ir turi Jodinos. SORBEX tabletėlės nuo gezų, Garlic tab
letėles dėl palengvinimo aukšto kraujo spaudimo; SOUP- 
LETS viena tabletėlė tiek vertės turi kaip pusė svaro 
gero steiko. YOGURT, Merginoms ir Moterims gero kri- 
mo dėl veido, lipstiko ir miltelių veidui be nuodo. Kam 
jsipyko gerti alus, ar degtinė tie galite gauti išsigerti 
vaisių arba Morkų sunkos. Vitaminus ir Maistą siunčiu 
paštu į visus kitus miestus. Rašykite ar telefonuokite ar
ba kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas dieną 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakare; sekmadieniais užda
ryta. Susipažinimui siunčiu veltui literatūrą.

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STREET, BROOKLYN, N. Y.

TeL: EVergreen 8-9805

Vieša Padėka
Labai nuoširdžiai dėkavoja- 

me visiems draugams ir drau
gėms ir prieteliams už aplan
kymą, .suteikimą dovanų ir 
šiaip pagelbėjimą laike mano 
moters Marės sirgimo ligon- 
butyje ir namie.

Dar kartą visiems labai 
ačiū. Iš savo pusės mes siun
čiame penkius dolerius Sovie
tų Sąjungos medikalei pagel
bai ir penkius dolerius Ispani
jos kovotojams.
Augustas ir Marė Kazlauskai.

. Nuo Red. Dėl vietos stokos

Kas atsineš į krautuvę išsikirpęs šį skelbimą arba 
prisius laišku gaus dovaną.
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Italai karo belaisviai Sovietų Sąjungoje rašo laišką saviškiams Italijoje.

ANGLŲ MINISTERS BEAVERBROOK
ŽADA SOVIETAM 30,000 ORLAIVIŲ

(Tąsa nuo 1 puslapio)
bėjo ir apie patį Staliną:

“Stalinas yra tvirtai aku- 
ratnas žmogus,... visai dai
liai apsirengęs, be jokio ap
sileidimo, ... visados gata
vas ir pajuokauti. Jis labai 
plačiai ir giliai pažįsta gin
klus ir jų reikalus, ir gal 
tik vienas mūsų ministeris 
pirmininkas Winston Chur
chill taip gerai susipažinęs

su ginklavimosi dalykais, 
kaip Stalinas.”

Lordas Beaverbrook gyrė 
Sovietų gynimą Leningra
do, Maskyos ir Odesos.

Sovietai išvystė dviejų 
naujų rūšių greituosius ko
vos lėktuvus, tokius jau pui
kius, kaip ir anglų lėktu
vai “Hurricanes” ir “Spit
fires,” sakė Beaverbrook.

Penktas puslapfe

CLEVELANDO ŽINIOS

ir ten

į LLD 
atvyko

SOVIETŲ OFICIALIAI PRANEŠIMAI
(Tąsa nuo pirmo puslapio)

sunkių nuostolių per keturių dienų mūšius. Čia fašistų 
kariuomenė prarado daugiau kaip 4,000 kareivių ir ofi- 
cierių, užmuštų ir sužeistų. Buvo sunaikinta daugiau 
kaip 80 vokie'čių tankų. t

Šiauriniame fronte trys priešo pulkai mėgino pralaužt 
mūsii apsigynimo liniją ir atakavo mūsų kariuomenę į 
šoną. Įvyko aštrus mūšis, kurio pasėkoj priešas prarado 
2,200 karių, užmuštų ir sužeistų.

Pagal dar nepilnus skaitmenis, mūsų kariuomenė už
grobė 6 kanuoles, 30 kulkasvaidžių, 5 prieštankines ka- 
nuoles, didelį kiekį minų, granatų ir kitų karo pabūklų.

Raudonojo Baltijos laivyno kanuolės per tris dienas 
sunaikino 20'vokiečių toli-šaunančių kanuolių, 17 viduti
nio dydžio kanuolių, tris baterijas minų mėtytuvų ir per 
300 priešo kareivių.

Naciai Užėmė Brians- 
ką, bet Prarado 12,000

Kariu ir 205 Tankus
(Tąsa nuo pirmo pusi.) 

tankais atgriebė nuo vokie
čių vieną kaimą Viazmos 
srityje ir atmetė juos kelias 
mylias atgal. — Viazma yra 
apie 130 mylių į vakarus 
nuo Maskvos. — 
riuose punktuose 
fronte naciai sutelkė 
kartus daugiau tankų 
gu Sovietai.

(Anglai skaičiuoja, 
dabar vokiečiai vartoja 14

tūkstančių tankų prieš So
vietus vien tik centralinia- 
me karo fronte).

Didelis Anglų Oro Žy 
gis prieš Nacius

Hitlerio Ministeris Kalba 
Apie “Prijungtą Rusiją”

Francijoj Areštuota 
Dar 8,849 Žmonės

Kai ku
šlame 

tris 
ne-

kad

Worcester, Mass
Geras Pasireiškimas

Spalių 7 d. Liet. Sūnų ir 
Dukterų Broliški Draugijos 
trečia-bėrtaininiam susirinki
me, tarp įvairių komiteto ra
portų, pateikta nariams užgir- 
ti prisidėjimą prie Medikalės 
Pagelbos Sovietų Sąjungai. 
Susirinkimas vienbalsiai užgy- 
rė prisidėjimą ir tuojau pada
ryta įnešimas paaukoti iš iž
do $25. Pataisymas, kad $100. 
Trumpai apkalbėjus, balsuota. 
Balsavimo pasekmės pasidaro 
lygiomis, todėl, sulig draugijos 
taisyklėmis, pirminiu, spren
džia, kurią pusę nori įkūnyti 
ir šiame taip svarbiam daly
ke draugijos pirm. J. Norvai
ša sprendimą pareiškė, kad 
$100 lai būna paaukota. Reiš
kia, mes LS ir DB Draugija, 

bet padarėm 
Taipgi nėra 
ir pavieniai

kad ir vėliau, 
vvorcesteriškai. 
abejonės, kad 
pradės pasirodyti su stambes
nėmis aukomis. Čia pat susi
rinkime vienas penkinę atnešė 
prie stalo, sakydamas, jei da
bar neįvertinsim to baisaus pa
dėjimo Europoj, tai didžiausi 
saumyliai būtume.
daugumas taupo 
numą dėl būsimo 
parengimo spalių 
jautrumą turintis
skaitantis kasdieninius prane
šimus iš Sovietų Sąjungos ka
ro laukų, negali laukti savai
čių ir mėnesių dėl pagelbos 
tūkstančiams sužeistųjų ir 
žvėriškai sukaneveiktų mūsų 
vienminčių draugų.

Prie progos reikia padaryti 
pastabą dėl nekuriu draugų 
išsireiškimų; kad neperdėkim 
aukoti, nes mūsų draugijoje 
yra visokių pažiūrų narių. Ot, 
kaip tik ir ne vietoje buvo to
kia “džehtelmoniškumas” da
bartiniu laiku, kuomet naciški 
kraugeriai naikina puikiausias 
gyvybes, miestus ir mantą, 
kuomet net mūsų šalies prezi
dentas Rooseveltas nebežiūrė
jo į džentelmoniškumą, išgu
jo tų žvėriškų šalių konsulus.

SOVIETŲ VIRŠENYBĖ 
ORE

Sovietų oro laivynas vis 
dar tebevyrauja f r onte 
prieš vokiečių orlaivyna, ir 
naciai yra priversti vaitot 
jau nusenusius orlaivius.

Oriol miesto apygardoje 
raudonarmiečiai atmušė 
tris vokiečių atakas. Pačia
me mieste vokiečiai plėšia iš 
žmonių šiltesnius drabužius, 
blanketus ir batus. Prasidė
jo šalti orai, yra sniego, 
nors dar ne tiek, kad rim
tai stabdytų mechanizuotas 
vokiečių jėgas.

BAISUS MŪŠIS 
UKRAINOJE

Siaučia milžiniškas mūšis 
linkui Poltavos, 60 mylių į 
vakarus nuo Charkovo, Uk
rainoj. Sovietinė kariuome
nė atsilaiko prieš baisius 
šturmavimus, kuriuos daro 
vokiečiai, rumunai, vengrai, 
italai ir slovakai.

NEPATVIRTINA, KAD 
VIAZMA UŽIMTA

Sekmadienį vokiečiai gar- 
sinosi, kad jie pasiekę Tūlą 
ir kai kur buvę jau tik už 
65 mylių nuo Maskvos. Jie 
taipgi skelbė, kad užėmę 
Viazmą, bet ant rytojaus 
nacių valdininkai atsisakė 
patvirtint, kad Viazma es
anti jų užimta.

Dalis Sibiro Armijos Keliama 
į Maskvos Frontą

Shanghai, Chinija. — Čio- 
naitiniai Anglijos ir Ameri
kos valdininkai gavo žinių, 
kad Sovietai siunčią dalį sa
vo kariuomenės iš Sibiro į 
europinę Rusiją padėt ginti 
Maskvą.

London, spal. 13. — Trys 
šimtai anglų orlaivių naktį 
degino ir sprogdino kari
niai svarbius vokiečių pa
status Bremene, Bavarijoj, 
Nuremberge ir kitur šiauri
nėje ir vakarinėje Vokieti
joje ir nacių prieplaukas už
imtoje Francijos dalyje.

Anglai prarado 11 bombi- 
niu orlaiviu.V €>

Trys desėtkai vokiečių 
orlaivių naktį bombardavo 
kai kuriuos punktus rytinė
je ir šiaurvakarinėje An
glijoje. Anglai ir lenkai la
kūnai sunaikino tris priešo 
orlaivius, o savo neprarado 
nė vieno.

Karaliaučius. — Vokiečių 
ekonomijos ministeris Wal
ther Funk kalbėjo čionaiti- 
nčje parodoje, kad, girdi, 
nauja Rusija būsianti pri
jungta prie fašistų “naujos 
ūkio ir pramonės tvarkos.” 
Tada Vokietija gausianti iš 
rusiškų žemių gana maisto 
ir daugius reikalingų pra
monei medžiagų; tuomet 
vokiečiai jau visai nebijosią 
jokios blokados.

Vichy,’ Francija. — Poli
cija nepriklausomoje Fran
cijos dalyje iškamantinėjo 
dar 76,500 žmonių ir arešta
vo 8,849 per kelias paskuti
nes dienas. 7,749 jų bus tei
siami už turėjimą ginklų, o 
1,100 už komunistinę ir 
priešfašistinę veiklą, per 
kurią jie siekė išlaisvinti 
Franciją nuo nacių ir nuo 
francūzų valdovų tarnau
jančių Hitleriui.

Man Cleveland^ Apleidus
Su 21 diena rugsėjo man 

prisiėjo apleisti Clevelando 
miestą ir mano senus pažįsta
mus ir draugus ir drauges, su 
kuriais man teko daug veikti 
ir visokiais reikalais pasidalin
ti. Taipgi prisiėjo atsiskirti su 
mano mylimomis organizacijo
mis, kaip tai: LDS 55 kp. ir 
LLD 22 kp. ir kitomis tarp
tautinėmis organizacijomis ir
Lietuvių Lyros Choru.

Pirmiausia man buvo gaila 
savo draugių, kurias palikau 
sergant, tai d. Mažanskienės, 
722 East 127th St. ir M. Esie- 
nės, 1386 East 65th St. Drau
gė Esienė tuo laiku dar sirgo 
Charity ligoninėje, ant Cent
ral ir 22nd St. Tik pora dienų 
prieš išvažiuojant aš ją aplan
kiau su savo gyvenimo drau
gu J. K. Alvinu ir gailestingai 
prisiėjo atsiskirti. Bet mano 
viltis yra, kad abi draugės 
greit susveiks ir prašyčiau, 
kad Clevelando draugės ap
lankytų jas ir aš nuo savęs 
linkiu joms gerai susveikti.

Apie Organizacijas
Man labai buvo liūdna, ka

da užgirdau, kad Lyros Cho-1 V?
° p 1

ras šaukė susirinkimą prade- i . 
ti pamokas ir tik maža dale- 
lė atvyko į pamokas, jog ne- 
galėjo nė pradėti pamokų.!

Man rodosi, kad ne tik būtų 
liūdna, bet gėda, jeigu choro 
veikimas pakriktų ir clevelan- 
diečiai netektų tokios organi
zacijos, kaip Lyros Choras. 
Ten jaunimo veikimas 
mūsų ateities viltis.

Teko nugirsti, kad 
22 kp. susirinkimą
apie septyni nariai ir valdyba 
ne visa atsilankė, tad neįvy
ko susirinkimas. Labai apgai
lėtinas dalykas, kad mūsų pa
žangiosios organizacijos taip 
menkai kreipia domę į susi
rinkimus.

LDS kuopa kolei kas gyvuo
ja gerai ir, manau, draugai ir 
draugės nepatingės gauti nau
jų narių į 55 kuopą 
geros kloties abiem, 
k p ir LDS 55 kp.

Apie Laikraščių
Pastebėjau 

clevelandiečiai
šaunaus laikraščių vajaus, net 
šaukia Detroito vajininkus į 
lenktynes ir net žada detroi- 
tiečius pralenkti. Labai, būtų 
gerai, kad taip būtų, bet ma- 

■ nau, kad daugiau dirbkime, 
i tad bus geriau mūsų laikraš
čiams, o nebus kolonijoms 

i skriaudos. M. Alvinas.

ir linkiu
LLD 22

Vajų
Vilnyje,” kad 
rengiasi prie

London. — Anglai nušovė 
vieną vokiečių orlaivį 
rių Jūroje.

Šiau-

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

John L. Lewis atsidūrė Hitle
rio apyzninkų eilėse. Jo įta
ka darbo unijose pasidarė 
pragaištinga ir prieš ją reikia 
kovoti.

Na, o tarpe 1935 ir 
metų John Lewis buvo 
konstruktyvė jėga ir
žmogus, kuris labai daug pa
sitarnavo išauklėjime C.l.O.

Iš antros pusės, William 
Green šiandien užima teisingą 
poziciją. Jis darbininkų judė
jime eina su tomis jėgomis, 
kurios nusistatę- prieš hitleriz- 
mą.

1940 
labai 
buvo

f
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DIENRAŠČIO

“LAISVĖS”
METINIS

KONCERTAS
i

M

sakosi Dr. J. J. Kaškiaučius

200

E-

grebe, Kroatijoj

Le VANDA

nu-
Za-

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
/Nėra valandų sekmadieniais.

Roma. — Italų spauda pra
neša, kad Jugoslavijoj suimta 
dar 35 “komunistai”, pas ku
riuos rasta ginklai ir sprogi
mai prieš fašistus italus ir vo
kiečius.

Telefonas: Humboldt 2-7964

530 Summer Ave.
Arti Chester Avenue
NEWARK, N. J.

Laukiame Jūsų Užsakymo 
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

j 337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—IIAveineyer 8-1158

Roma. — Fašistai

FUNERAL PARLORS
Incorjioratcd

J. LeVanda—E. LeVanda 
Tėvas ir Sūnūs Levandauskai

UNDERTAKER

VARPO KEPTUVĖ
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

3 UNION LABEL

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, bal
ta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiau
sias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stoller 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duona per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas. 

Varpas Bakery, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

Berlin. — Naciai 
pasibudavoję orlaivių, kurie 
laidys tokias dideles torpe
das kaip submarinų.

Stockholm. — Praneša
ma, jog dėl naujų aštrių 
persekiojimų . nusižudė 
žydų- Berlyne.

SANDĖLIS VISOKIŲ
ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ 

Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, ramunėliai, apvy- 
niai, gumbažolės, trukžolės, valeri
jonai galima gauti ant svarų po 70c 
svaras, arba bile kokių 6 svarai ui 
$3.30.

Taipgi aš turiu visokių sutaisytų 
žolių pakeliuose su angliškais ir lie
tuviškais užvadinimais, kam jos nau
dingos ir kaip vartoti.

Nervų arbata ...................... „ 85c
Vidurių reguliatorius ......... 60c
Dusulio arbata ........................60c
Kokliušo arbata ....................  60c
Ramatų žoles ........................ 60c
Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50.
Žolių knygelė aprašo, visokias žo

les ir šaknis—25c. Mikaldos pranašy
stės—25c. Sapnų knygelė, atmena 
gerai sapnus su kazyrų nukėlimais 
ir planetų atspėjimais 35c.

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS 
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

TMf BAKUI1

NOTARY
PUBLIC

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.i
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Sekmadienį
50c

K
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25c
60c

$1.50

$3.00 
35c 
25c 
15c

Mat, čia 
savo (Įuos

tam tikslui 
26 d. Bet 
žmogus ir

$$
$

$

Prašome iš anksto įsigyti 
įžangos bilietus ir būti 

šiame koncerte.

v *
S3O

H
$
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Bus toje pačioje salėje, 
kur visada*:

t f i ROBERT
JEWELER 

701 Grand St. Brooklyn, N. Y
*- • Tarpe Graham ir Manhattan A ves.

Stokite į mūsų Kalėdinį Kliubą dabar. Mažas depozitas 
palaikys jums jūsy pasirinktus daiktus iki Kalėdų.

f
y

CHARLES J. ROMAN
( Ramanauskas )

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

daru .....................................
Ta pati knyga, Celuliodas gra
žiu apdaru su antspaudais.... $1.60

Vainikėlis, jaunuomenės maldų 
knygelė ........-..................... 85c

,Ta pati knyga, minkštais, tvir
tais viršais ........-—............. $1.35

Kantičkos, visokių giesmių kny
ga ....... i................................ $1.75

Sapnų knyga, apdaryta su pa
veikslais .................................$1.60

Tūkstantis naktų, didelė knyga 
apdaryta __ __ —................

Lengvas būdas išmokt angliškai
Mikaldos Pranašavimai -........
Girtuoklių Gadzinkos  —.......
Sveikata ligoniams, aprašo apie

300 visokių valstlškų augalų 
ir kam jie yra naudingi .....

Trajenkės, stambios, pakelis .... 
arba 3 pakelia! už .—.....

M. bukaitis,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT. N. Y.
im n n n tin n nu-/?-" *

November
1941

Labor Lyceum 
949 Willoughby Avenue 

Brooklyn, N. Y

O 
$ Hi
B

t

i

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime mo

dernišką patarnavimą.

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme
ninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

t»2O2£*
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i mu
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VERI-THIN* TOSTER
IS į«w«U, pink O' y»Now 
gold filled ecu., Guildite 
back................... $33.73

VERI-THIN* DORCAS 
15 pink Bold 

filled coi», Guilditt back 
,................. $33.75

•»EG. ». *. »AT. OFF. PATENTS PENDING

LIPTON
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Svečiai-Viešnios Queens GyventojamNt5vYork(i^/?A<c?7iiiioi
“Neturtas — Ne Yda” Scenoje

n

■ v.

:». . -* Cf /jČ-JŽku/' itbZ? V,-*'?

Šeštas puslapisr."

Pereito sekmadienio popie- kito ir man pasakyti Ostrovs- 
tyje, spalių 12 d., Labor Ly
ceum salėje statyta A. N. Os
trovskio 3 veiksmų komedija 
“Neturtas—Ne Yda”. Statė
Aido Choras, vadovaujant art. 
Jonui Valenčiui ir muz. direk
torei Aldonai Žilinskaitei.

Vaidinimas išėjo vidutiniš
kai. Vietomis, tiesa, buvo jau
čiamas aiškus mėgėjiškumas; 
bet buvo ir kitokių vietų bei 
scenų, kurios davė auditorijai 
tikro teatro skonį. Daug ką 
geriau padaryti kliudė objek- 
tyvės priežastys. Pav., patalpa 
gali būt daug kam tinkama, 
bet ne teatrui ar koncertams: 
kalbos, dainos ar muzikos gar
sai joje kažkaip paplinta tik 
apie estradą ir ten dingsta 
kaip uždengtam puode. Jeigu 
aktorius ar dainininkas šau
kia “iš visų plaučių”, tuomet 
jo kalba ar daina nesutinka 
su veiksmu ir netenka reikia
mo efekto; o jeigu kalbama 
naturale kalba, ne rėksmu— 
didesnė dalis auditorijos nega
li girdėti aktorių kalbos. Taip
gi kliudo nebuvimas tinkamų 
dekoracijų, ne teatrinė scena 
ir užscenis, apšvietimas ir 1.1. 
Dėl visų tų teatrui neprielan
kių aplinkybių, suprantama, 
nukenčia viskas; o visų pir
miausia nukenčia bendras įs
pūdis ir publikos nuomonė 
apie teatrą. Tų trūkumų mūsų 
amaturinis teatras negali iš
vengti, nes jis neturi ištek
liaus, neturtingas. Taigi, leis-

Gaspadinė.

ornamentai
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>
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Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

i

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą

[bu

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!

s tai
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ir visų 
pasta-
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kandi
jamos 
Miesto 
Apart 

dar iš-

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508

-Yda”

§

i
168 GRAND STREET 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. Evergreen 8-7179

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes’St. elevęiterio stoties.

Clement Vokietaitis 
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

Leonard Basy, 27 m. Grey
hound buso vairuotojas, sulai
kytas po $500 kaucijos teis
mui dėl ‘ -suvažinėjimo pėsti- 
nipko >pereitą sekmadienį.,

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SCNAI

K -------- I
| Joseph Zeidat, Sav. |
S 411 Grand St., Brooklyn | MATEUSAS SIMONAV1CIUS 

I 

Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

&

Komunistai Ištraukė 
Didžiumą Kandidatą

l ‘ Vardan nacionalės vieny
bes” New Yorko komunistai 
paskelbė, jog ištraukią nuo 
baloto visus tuos kandidatus, 
kurie ėjo viso miesto skale, 
ir tūlus apskričių, paliekant 
tik kandidatus į Miesto Tary
bą po vieną keturiuose did
žiuosiuose miesto apskričiuose.

Pranešimas padaryta visų 
ištraukiančių savo kandidatū
rą kandidatų bendrame parei
škime. Jame ragina išrinkti 
“priešhitlerišką kandidatą”, 
kuriuomi yra majoras La
Guardia. Komunistai sako, 
kad išrinkimas La Guardijos 
būtų “demonstracija naciona- 
les vienybės už prezidento 
Roosevelto politiką.” 

f

Komunistai pareiškė, kad 
La Guardia neprašė komunis
tų paramos, sakydami:

“Mūsų balsų neprašė ir mes 
nepaisome, prašyta ar ne. Na- 
cionalė vienybė, o ne atskiro 
asmens atsinešimas ar prieš 
nusistatymas nustato mūsų pa
žiūras.”

Ištraukta kandidatas į ma
jorus Israel Amter, taipgi Eli
zabeth Gurley Flynn, 
date į kontrolierius, ir 
W. Ford, kandidatas į 
Tarybos prezidentus, 
viso miesto kandidatų,
traukta įvairioms apskričių 
valdvietėms buvę išstatyti kan
didatai : iš Kings—Robert A. 
Campbell, Thomas F. Dwyer, 
Fay Caller; iš New York— 
Jose Santiago, Sadie Van 
Veen, Ben Davis, Jr.; iš Bronx 
—Timothy Holmes,- Valentin 
Borges, Mary Himoff; iš 
Queens—Mary Crotto, George 
Graves, Josephine Sassano.

Uždėjimui kandidatų ant 
baloto buvo surinkta 45,000 
piliečių-parašų.

Palikti Kandidatai
Miesto Tarybon palikta vi

si kandidatai, tik New Yorke 
vieton Carl Brodskio padėtas 
pasiliuosavęs iš kandidatūros 
į majorus Israel Amter. Kan
didatuodamas į kongresmanus 
(at-large), 1938 m., Amteris 
buvo gavęs 105,000 balsų.

Dramatistų Gildijos Taryba 
». pasmerkė senato komiteto ka- 

mantinėjimą judžių.

Liubos 
(Nikode-

vaidino

kio žodžiais: Neturtas-—ne
yda...

Centriniai personažai (žės) 
yra sekami :

Gordiejus Torcovas, turtin
gas pirklys (Juozas Byronas); 
Peliagija, Torcovo - pirklio 
žmona (Nastė Buknienė) ; Mi
te, beturtis Torcovo raštinės 
darbininkas (Vyt. Zablac- 
kas); Liuba Torcovaitė, Mitės 
mylimoji (Aldona šertviety- 
tė) ; Liubimas, nusigyvenęs 
pirklio Torocovo brolis (Po
vilas Venta); Afrikanas Kor
šunovas, senas našlys, turtin
gas Maskvos fabrikantas, besi- 
siekiąs gauti jaunos 
Torcovaitės “ranką” 
mas Pakalniškis).

Suminėti asmenys 
gan gerai. Pas kai kuriuos jų 
(pav., šertvietytę ir Nik. Pa
kalniškį) jau buvo jaučiamas 
profesionalinio teatro efektas.

Antraeilėse rolėse gražiai 
pasirodė šie (šios) :

Anelė Juškaitė (Jegoruš- 
ka), Juozas Judžentas (Jaša 
Guslinas), Jurgis Kazakevi
čius (Razliuliajevas), Adelė 
Pakalniškienė (Anna Ivano
vna), Uršulė Bagdonienė (Ire
na) ir Petras Grabauskas 
((Senis).

Tenka atsiprašyti, kad visų 
dalyvių šiame trumpame rašte 
negalima suminėti, nors jie 
bei jos savo veikla ir daino
mis šią Ostrovskio komediją 
tikrai puošė, ornamentavo!

Veikalo paornamentavimui, 
Jonas Valentis, šio vaidinimo 
režisierius,- parinko - pritaikė 
daug gražių dainų, muzikos ir 
šokių. Visi tie 
taip darniai ir gražiai sude
rinti, kad, rodos, jie išėję iš 
paiies kūrinio. Bjent auditorija 
negalėjo kitaip sau išsivaiz
duoti. Kaip pačiame chore 
(jis sudarė masines scenas), 
taip ornamentalinėse grupėse, 
nesimatė jokių “susitarmoza- 
vimų” bei pakrikimų. O tai di
delis nuopelnas rūpestingo ir 
sunkaus darbo art. Jono Va
lencic, Aido Choro mokytojos 
Aldonos Žilinskaitės 
dalyvių, veikusių šiame 
tyme I

Apie “Neturtas—Ne 
turinį ir bendrai apie
Ostrovskio dramaturgiją, teks 
duoti atskiras raštas “Lit. Ir 
Menas” skyriuje.

Pertraukos metu d. A. 
Bimba pasakė naudingą kalbą 
apie šių metų New Yorko 
miesto rinkimus.

• Publikos buvo apypilnė sa
lė.

Taipgi atsišaukta aukų iš
laikymui Laisvės Radio pusva
landžio. Surinkta, regis apie 
$30. Apie tai plačiau parašys 
patys radio vedėjai.

Proncė.

PAJIEŠKOJIMAl
Pajieškau Kazimiero Muransko. 

Seniau gyveno 1128 Crescent St., 
Brooklyn, N. Y. Kas žinote, kur jis 
randasi, malonėkite man pranešti, 
būsiu labai dėkinga. A. M., 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y. (242-244)

PRANEŠIMAI
EAST NEW YORK IR 

RICHMOND HILL, N. Y.
Trečiadieni, 15 d. spalių, 8 vai. v. 

Buzelio patalpoj, kampas Crescent 
St. ir Atlantic Avė,, įvyks ALDLD 
185 kp. susirinkimas. Nariai, kurie 
tik galite, dalyvaukite, nes ' turime 
daug svarbių dalykų. Bus balsavimas 
Centro valdybos sekantiems metams.

V. Paukštys.
(241-243)

REIKALAVIMAI
Reikalinga apysenė moteris prižiū

rėti du vaikus nuo i vai. dieną iki 
& v. v. Dėl daugiau informacijų ga
lima matytis asmeniškai nuo 12 vai. 
dieną iki 6 v. v. Kreipkitės pas: 
Mrs. A. Augulis, 380 So. 3rd Street, 
Brooklyn, N. Y. (238-243)

PARDAVIMAI
Parsiduoda saldainių krautuvė su 

visais Įtaisymais. Tinkama ir dėl len
gvų valgių pataisymų. Dėl daugiau 
informacijų kreipkitės po antrašu: 
472 Lorimer St., Brooklyn, N. Y. 
Telefonas: Ev. 4-8129. (237-242)

Turkės’ Pabrango, bet 
Vistiek Valgysim

New Yorko valstijoj šiemet, 
kaip skelbia žemės ūkio pro
duktų statistikų rinkėjai, ka- 
lakutai-“turkės” užderėjo — 
užauginta daugiau ir gores
nės. Bet, sako Turgaviečių 
Biuras, kainos “bus žymiai 
aukštesnės.”

Moterys savo jubilėjinį ban- 
kietą suplanavo dar pereitą 
žiemą, kada ‘‘turkės” buvo pi
gios ir bilieto kainą pritaikė 
tų, laikų maisto kainoms—tik 
$1.50. Dabar ir mėsa ir visa 
kita daug pabrango. 

' • r

Tačiau ^moterys savo 
dą išpildysi “turkių”,

paza- 
dešrų 

(ir dar su alumi) , vakarienė 
bus, nors prisieitų panešti ir 
nuostolį.

Geri moterų organizacijos 
ir laikraščių draugai ir rėmė
jai galėtų padėti mums iš
vengti nuostolių įsigydami iš 
anksto bilietą.

Bankiete bus graži dainų 
programa.

Vakarienė bus duodama ly
giai 6 vai. vakaro, sekmadie
nį, spalių 19 dieną, Piliečių 
Kliubo apatinėj salėj, o viršu
tinėj salėj bus šokiai per visą 
vakarą, nuo 7 iki 
čio. šokiams grieš 
kevičiaus orkestrą, 
kiams tik 25c. '

pusiaunak- 
Geo. Kaza- 
Įžanga šo-

Registracija Šiemet 
Mažesnė

Visame New Yorkp mieste 
šiemet užsiregistravo 2,449,- 
819 piliečių, kai buvo paskelbta 
uždarant registraciją pereito 
šeštadienio vakarą. Tai buvo 
33,416 mažiau, negu pirmes- 
niuose majoriniuose rinkimuo
se, 1937 m. Ši buvo pirma re
gistracija nuo 1925 mėtų, ka
da registracija nepakilo.

Tammaniečiai pareiškė pa
sitenkinimą registracija. Dar- 
bįečiai reiškė susirūpinimą, ta
čiau ne nusiminimą. Jie sako,, 
jog padidintas darbas už iš
rinkimą anti-hitlerinio kandi
dato La Guardijos ir darbi
ninkų vienybė atpildys skirtu-' 
mus.

I
 UŽEIGA

(Rheingold extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 

VYNŲ ir DEGTINĖS 
Importuotų ir Vietinių

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN, N. Y. 

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laldotuvet

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Majoras ir Lehman 
Ragino Vienytis

Kalbėdami miesto italų 
kitų organizacijų suruoštame 
Columbo Dienos minėjime per
eitą sekmadienį, Columbus 
Circle, New Yorke, majoras 
Fiore Ho II. La Guardia ir gu
bernatorius Lehmanas atsišau
kė į g^yentojus vienytis para
mai prezidento Roosevelto už
sienių politikos. Demonstraci
joj šiemet dalyvavo daugiau 
italų organizacijų, negu kada 
nors pirmiau. Dalyvavo daug 
1WO italų kuopų su savo iš
kabomis.

Sifilitikų Nepriims J 
Miestavus Darbus

pri-Miesto Civile Tarnyba 
ėmus griežtas taisykles, kurio
mis einant kiekvienas apykan
tas miestavam darbui turės 
pristatyti Wasserman egzami- 
nacijos liūdymus ir tik atrasti 
visiškai sveikais arba visai iš
gydytais tebus priimami į dab
bus.

Paul Kern, komisijos prezi
dentas ir per eilę metų Was
serman testo šalininkas, sako, 
kad tuo būdu bus miestui su- 
taupinta milionai dolerių kas 
metai. Sakoma, kas metai šim
tai žmonių pasitraukdavo iš 
tarnybos su pusės algos suma 
pensijoms dėl visokių ligų, pa
einančių nuo sifilio. Per jo 
departmentą ’ priimama, apie 
1,000 naujų darbininkų per 
mėnesį.

Toks testas siūloma įvesti ir 
naujai priimamiems mokyto
jams. O jų irgi priimama nuo 
6 iki 8 tūkstančių per metus.

Kerno pastangomis prieš 
ketvertą metų buvo įvestas 
toks testas naujai priimamiems 
gaisragesiams ir policistams. 
Kaip tuo laiku buvo raportuo
ta, pasekmėj nuo sifilio paei
nančių ligų pasitraukdavo . iš 
tarnybos kasmet nuo 500 iki 
1,000 gaisragesių ir policistų 
ir tas miestui atnešdavo .ivirš 
miliono dolerių nuostolio 'per 
metus. '

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir Alius. 
Kada būsite Brook- 
lyne, užeikite susi
pažinti.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — “laisves” Name — Brooklyn 
GERIAUSIOS

RŪŠIES
VALGIAI

Gaminami Eurvplško
Ir Amerikoniško

Stiliaus
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių ' 
ir daržovių—virtų ir žalių

Gaspadoriškal nuvirti 
Kopūstai ir Barniai

Puikūs lletuviftko 
Nnmų darbo Idlbasai 

ir kepta paršlena

Tai ir Vėl Gengsteriy 
Karas Verda

Brooklyno prokuroro O’- 
vyerio išrinkimo šalininkai, 

majoro La Guardijos priešai, 
labai stipriai aną dieną suri
ko, kad prokurorą reikią iš
rinkti majoru už tai, kad jis 
apvalęs miestą nuo gengsterių 
ir raketierių.

O tuo tarpu 
Murder, Inc., ir 
rių mažai reikia 
jie pastaraisiais 
tingai “valosi”

rakietierių iš 
kitų gengste- 
ir valyti, nes 
laikais ypa- 
patys save.

Pereitą trečiadienį Williams- 
burge, 3 :20 po piet, prie Pvoe- 
bling ir No. 6th Sts., akyvaiz- 
doj daugelio žmonių nudėtas 
gembleriukas Peter Mancuso. 
Užmušikai pabėgo. Tik prieš 
keletą savaičių buvo nudėtas 
Abe Babichick. Eini gatve ir 
dairais, iš kurios pusės pradės 
šaudyti.

/■

Šlubiem Vaikam Gydomasis 
Prūdas

Daktarų Ligoninės patalpo
se, 73rd St. ir 34th Avė., 
Queens yra įtaisytas gydoma
sis prūdas, pritaikytas šlu
biem ir kitaip kaip sužalotiem 
vaikam, daugiausia vaikų pa
ralyžiaus aukoms. Prūdas, įs
teigtas apylinkės kliubų ir tos 
ligoninės pastangomis - auko
mis.

Tame prūde maudytis pri
imami ne visi norinti maudy
tis, bet tik parinkti, kuriem 
maudynėse duodama mankš
ta, lempomis švitinimas ir nu
statyto plaukiojimo judesiai, 
kad padėtų atgaivinti supara-. 
lyžiuotas kūno dalis. Maudy
nės būtų naudingos ir bile 
kam, bet nesant pakankamai 
vietos, sakoma, tik apie kas 
ketvirtas iš prašytojų ten pa
tenka,. įstaigos daktarui pripa
žinus reikalingu priimti. At
veža ir iš kitų miesto dalių.. 
Kai kada būna ir suaugusių./

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus fainilijų, ves 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
n a u juš paveiks- 

Klus ir , krajavus 
Hk sudarau su ąme- 
KB rikbniškals. Rei- 
■ kalul esant ir 

p a d i dinų tokio ‘ 
M: dydžio, kokio pa- 
BF geidaujant. Tai- 
" - pogi atmaliavoju 
< (vairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. Glenniore 5-6191

Kiekvieną s u b a t ą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. į 
dieną iki vėlai.

Pereitą pirmadienį - lankėsi 
“Laisvės” įstaigoje Ch. ir E. 
Freimantai ir jų sūnus Wil
liam iš Somerville, Mass., taip
gi K. J. ir P. Washkiai iš 
Brighton, Mass. Svečiai atve
žė prenumeratų, ir apdovano
jo savo dienraštį. Abi šeimy
nos yra seni “Laisvės” skaity
tojai ir rėmėjai, taip pat ener
gingi darbuotojai savo koloni
joj-

Svečiai spcialiai buvo atvy
kę pamatyti Aido Chorą per
statant veikalą “Neturtas — 
Ne Yda”, spalių 12-tą, Labor 
Lyceum salėj. Labai pasitenki
nę pamatymu.

Ta proga svečiai lankėsi 
LDS Centro raštinėj.

ir

Mrs. Roosevelt Kalbės 
Brooklyne

Šalies prezidento žmona 
Eleanor Roosevelt pasižadėjus 
kalbėti Brooklyno žydų Cent
ro forume, 667 Eastern Park
way, spalių 20-tą, temoje 
“Amerikos Apsigynimo 
blemos.”

Pro-

MIRĖ
m.Andrius Gogis, 54 

amžiaus, gyvenęs 174 Roeb
ling St., Brooklyne, mirė spa
lių 11 d., Kings County ligo
ninėj. Pašarvotas graboriaus 
Matthew P. Ballas-Bieliausko 
koplyčioje, 660 Grand St., 
Brooklyne. Laidojamas spalių 

vai. ryto, į šv. Jono 
aptarnaujant grab. 
P. Ballas-Bieliaus-

14 d., 10 
kapines, 
Matthew 
k ui.

Velionies liko žmona Vero
nika, 4 dukterys: Emilija 
Bradis, Montello, Mass., Mol
ly’ Clara ir Betty Valen, taip 
pat žentas Jonas Valen, biz
nierius, Grand St. prie Have- 
rnęyer St., Brooklyne, taip pat 
anūkas Rapolas.

Prie Queens Kolegijos pa- 
d^inta kalbos klinika. Ji pa- 
igjėlbsti mažiems ir suaugu
siems apylinkes gyventojams 
pataisyti iškalbos trūkumus. 
Pernai ja. naudojosi 74 asme- 
•nys, o šiemet jau susirašė 130.

A,-tr ;■ ■ . •. - •' ■ ......

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 417 Grand Street, Brooklyn, N. Y,
Tel. EVcrgreen 7-8451 

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIU UŽEIGA

Kas nori gražiai, linksmai laiką praleisti, užeina pas 
“Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad 

visados bus patenkinti.

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Ev. 4-8688

.' Antradienis, Spalių 14, 1941

A p likacijos industriniams 
darbams Queens apskrityje 
dabar priimamos tik 29*28 
41st Avė., o nedarbo apdrau- 
da išmokama 27-06 Brigde 
Plaza South ofise, Long Island 
City. Stubos darbam. aplikaci
jas priima tik 39-01 Main St., 
Flush inge. Ten taip pat išmo
ka ir nedarbo apdraudas.

Lenore Lemmon, “aukšto
sios draugijos” auklėtinė, ge
ram ūpui pasitaikius pabėgo 
su Jackie WeŲb, to pat luo
mo, tankiai vedančiu bernužė
liu, ir ištekėjo. Romansas eks- 
plodavo policijai jį ištraukus 
iš lovos už neišmokamus če
kius ir paaiškėjus, kad me
daus mėnesį jis pradėjo iš jos 
draugų skolintais pinigais.

Mrs. Mary Grebbin, 32 m., 
prisipažino per tris sykius 
bandžius padegti namus, 443 
Pacific St. Nuteista dviem ir 
pusei metų kalėjimam

Flushing-Bayside gyventojai 
reikalauja ten įsteigti amatų 
mokyklą.

NEBŪK PAGUL
DYTAS DĖL 

VARGINANČIŲ 
MUSKULŲ 

SUSTINGIMŲ, 
SKAUSMŲ, 
SUKINIMŲ

AR TRAUKIMŲ
JOHNSON'S

RED CROSS 
PLASTER

NAUDOJAMA PER VIRS 50 METŲ. 
PARDUODAMA VAISTINĖSE




